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Verjaardagen:
Willem (groep 3-4), Kasia (groep 5-6) en Staf (groep 7-8), hartelijk gefeliciteerd!
Kinderpraat
Juf, waarom heet een luipaard geen ‘snelpaard’?
Studiedag
Dinsdag 13 november hebben de leerkrachten een studiedag, alle leerlingen zijn dan vrij.
Bedplassen, daar wil je toch vanaf!
's Ochtends of 's nachts natte lakens, niet durven logeren bij vriendjes, de vakantie of een
schoolkamp dat in het water belandt. Daar wil je toch vanaf, als kind én als ouder!
Daarom organiseert de GGD Brabant-Zuidoost op dinsdag 13 november een
informatieavond voor ouders van kinderen die regelmatig in bed plassen.
Zindelijk worden is een leer- en rijpingsproces, dat bij ieder kind in een eigen tempo
plaatsvindt. De meeste kinderen zijn tussen twee en vijf jaar zindelijk. Ongeveer
honderdduizend kinderen in Nederland plassen nog in bed. Deze kinderen doen dit niet met
opzet. Ze vinden het zelf meestal verschrikkelijk en schamen zich ervoor. Heel vaak is een
kind moeilijk wakker te krijgen.
Bedplassen is een onbewust verkeerd aangeleerde gewoonte, die u samen met uw kind kunt
veranderen.
De GGD Brabant-Zuidoost organiseert in samenwerking met gastsprekers van
gespecialiseerde ziekenhuispoli’s informatieavonden over bedplassen. Op deze avond krijgt
u achtergrondinformatie over dit probleem. Ook bespreken zij uitgebreid de verschillende
manieren en praktische tips om het bedplassen aan te pakken.
U bent van harte welkom op dinsdag 13 november in het Elkerliek ziekenhuis in Helmond.
Vanaf 19.45 uur is de inloop en om 20.00 uur start de avond, die tot ongeveer 22.00 uur
duurt. De kosten voor deze avond, inclusief het informatiemateriaal, zijn 3 euro.
Aanmelden
Wilt u de informatieavond bijwonen? Meld u dan aan
via de website van de GGD Brabant-Zuidoost www.ggdbzo.nl.
Hier vindt u ook meer informatie over bedplassen. Voor vragen
kunt u terecht bij de sector Jeugdgezondheid van de
GGD Brabant-Zuidoost via telefoonnummer 088 0031 422.

Gevonden:
Na de Halloweentocht van vrijdag 26 oktober zijn enkele attributen gevonden/
achter gebleven. Het betreft:
2 verschillende maten van een handschoen
2 ringen met een lampje erop
Mocht u één van deze artikelen missen dan
kunt u contact opnemen met Karin Adam, adamskarin@gmail.com of 06-43241460
Medezeggenschapsraad
Beste Ouders en Verzorgers,
Als kersvers lid van de Medezeggenschapsraad (MR) stel ik mezelf graag aan jullie voor. Ik
ben Martijn Kumeling, 33 jaar oud, getrouwd met Marjolein, vader van Jorrit (groep 3-4),
Wessel (groep 1-2) en Hidde (groep 1-2). Ik ben relatiebeheerder/risicomanager bij het
Waarborgfonds Sociale Woningbouw.
Sinds januari van dit jaar wonen wij in Knegsel. Wij ervaren Knegsel als een fijne
gemeenschap en dragen graag ons steentje bij. Ik ben toegetreden tot de MR, omdat ik
graag wil dat onze (en andermans) kinderen in een veilige en gelukkige gemeenschap
kunnen opgroeien. De school is hier een belangrijk onderdeel van. Hier leren de kinderen
hun vriendjes en vriendinnetjes kennen, ontwikkelen ze zich van kleuter tot puber en krijgen
ze belangrijke levenslessen mee voor later.
Binnen de MR neem ik de rol van voorzitter op me. Ik ga mij inzetten om de openheid, het
onderling overleg en de gelijkwaardigheid te bevorderen tussen ouders en personeel. Dit
met het doel om een gezonde en veilige studie omgeving te creëren, waarbinnen onze
kinderen kunnen opbloeien.
De MR bevordert graag het gesprek tussen de ouders/verzorgers en de leerkrachten. Mocht
er iets zijn, ga in gesprek met de leerkracht van je kind. De leerkrachten staan open voor dit
gesprek en zijn persoonlijk, telefonisch via school en via e-mail goed te bereiken. Jullie zijn
natuurlijk ook vrij om mij of de andere leden van de MR aan te spreken over de
beleidsmatige onderwerpen binnen de school. Wij nemen de opmerking mee en bespreken
dit in het eerstvolgende MR overleg. Ik heb mijn e-mail adres onderaan toegevoegd.
Als laatste wil ik jullie informeren dat alle vergadering van de MR openbaar zijn. Je bent dus
vrij om als toehoorder deel nemen aan de vergaderingen. De eerst volgende vergadering is
op 28 november 2018, van 19.00 tot 21.00. Als je wilt deelnemen aan de vergadering, laat
het mij even van te voren weten.
Ik heb er veel zin in om jullie te mogen vertegenwoordigen.
Martijn Kumeling, mghkumeling@gmail.com
Click
Het is weer zo ver! Bijna gaat de nieuwe Click Sport periode
weer van start.
Deze week krijg je het Click magazine mee naar huis. Als je
deze openklapt verschijnt er een kalender en kun je kiezen uit allerlei sportieve en culturele
pakketten. (Click kalender is ook als bijlage bijgevoegd). Ook deze periode is het inschrijven
en betalen digitaal geregeld via de website van Click Sport.
In de gemeente Eersel kun je op 3 verschillende dagen inschrijven voor Click Sport.
Op maandag in Eersel in sporthal de Kraanvogel (pakket 4).
Op dinsdag in Wintelre sporthal de Rosdoek (pakket 8). Ook op dinsdag in Eersel voor
kleuters in sporthal de Kraanvogel (pakket 10).
Op donderdag in Eersel in sporthal de Kraanvogel (pakket 13).

Er zullen dan in een periode van 7 weken, na school (16.00 uur tot 17.00 uur) verschillende
sporten worden aangeboden, waaronder: basketbal i.s.m. BC Bladel, handbal i.s.m. HV
Jupiter, honkbal i.s.m. Meppers Eersel en 2x zijn we uitgenodigd bij Jump XL. Voor alle
sportactiviteiten verwijs ik iedereen naar www.clicksport.nl/pakketten.
Schrijf je snel in vanaf woensdag 7 november 13.00 uur tot woensdag 12 november 17.00
uur. Voor het juiste pakket via de website www.clicksport.nl/pakketten.
Hopelijk tot bij Click Sport!
Een sportieve groet,
Freek Bijnen, Joris Klerks en Anne Roos
Vakdocenten bewegingsonderwijs en Click Sport leiders gemeente Eersel

Ouders voortaan ook welkom in de Bibliotheek op school
Op Basisschool Mr. Gijbels is, zoals u weet, een bibliotheek van Bibliotheek De Kempen.
Iedere woensdag gaan de kinderen met hun klas boeken lenen in de bibliotheek.
Deze boeken worden gebruikt om op school te lezen of een werkstuk te maken. Ook mogen
de boeken naar huis worden meegenomen.
Er zijn een aantal vrijwilligers, bibliotheekouders, die iedere week veel boeken uitlenen,
innemen en weer opruimen.
De school én Bibliotheek De Kempen zijn erg blij met deze enthousiaste vrijwilligers.
Met ingang van 12 november is de bibliotheek ook iedere maandagmiddag van 14.45 tot
15.15 uur geopend. Kinderen kunnen dan een keer extra boeken komen lenen.
Op deze maandagmiddag kunnen ouders, grootouders en andere verzorgers voortaan
samen met de kinderen boeken lenen.
De Bibliotheek op school heeft prentenboeken, eerste leesboekjes, voorlees-, informatie- en
leesboeken in de collectie.
Voor het lenen van boeken op school is geen bibliotheekpas nodig. De vrijwilligers scannen
de code van de pas van het kind op speciale scanlijsten.
Kom samen met uw kind naar de Bibliotheek op school op maandagmiddag.
U bent van harte welkom!
Met vriendelijke groet, ook namens team en vrijwilligers,
Hilde Crielaars-Thunnissen,
Lees-/ mediaconsulent de Bibliotheek op school

Nieuws uit groep 1-2

De afgelopen weken hebben we de volgende liedjes geleerd:
Herfst, herfst, wat heb je te koop
Duizend kilo bladeren op een hoop
Zakken vol met wind
Ja m’n kind
‘k Weet niet of jij dat aardig vindt.
Herfst, herfst, wat heb je te koop
Paddenstoelen, honderd op een hoop
‘k Zet ze voor je neer
Heus meneer
Dat doe ik alle jaren weer
In Ape- gape gieregom,
Daar zijn de mensen dom
Ze hakken alle bomen van de bossen om.
Dom, dom, dom dom, giere-giere-gom
Komende week starten we met het sinterklaasthema. We kijken dan elke morgen samen het
Sinterklaasjournaal van de vorige avond. Daarnaast kijken we naar extra filmpjes uit het
sinterklaaspakket dat we aangevraagd hebben.
De winkelhoek wordt de hoek voor Sinterklaas en zijn pieten waar natuurlijk hard gewerkt
wordt.
Om de pieten de mogelijkheid te geven allerlei cadeautjes in te pakken,
zouden we het fijn vinden als de kinderen daarvoor van thuis kleine lege
doosjes mee kunnen brengen.
We gaan samen genieten van een fijne sinterklaasperiode.

