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34e jaargang

Verjaardagen in februari:
Goke (groep 1-2), Hugo (groep 7-8), Ruben (groep 7-8),
Femke (groep 5-6), Nico (groep 5-6) en Nillis (groep 3-4),
proficiat!
Agenda:
18-02:
20-02:
21-02:
24-02 t/m 28-02:
05-03:

Intekenlijsten oudergesprekken worden opgehangen
Carnavalsviering
Studiedag, alle leerlingen zijn vrijdag
Voorjaarsvakantie
Zwart op Witje 7

Bijlage:
 Click activiteitenkalender periode 3
 Poster voorleesexpres- biliotheek
 Lezing Tischa Neve
Vakantierooster 2020-2021 (let op; dit is het volgende schooljaar)
Herfstvakantie
19-10-2020 t/m 25-10-2020
Kerstvakantie
21-12-2020 t/m 03-01-2021
Voorjaarsvakantie
15-02-2021 t/m 21-02-2021
e
2 Paasdag
05-04-2021
Koningsdag
27-04-2021
Meivakantie
03-05-2021 t/m 16-05-2021
Bevrijdingsdag
05-05-2021
Hemelvaart
13-05-2021 t/m 14-05-2021
2e Pinksterdag
24-05-2021
Zomervakantie
26-07-2021 t/m 05-09-2021
Nieuws uit groep 1-2
Tijdens het thema ‘ziek zijn’ hebben we de volgende liedjes en versjes geleerd:
Liedjes:
Ik ben ziek
Ik ben ziek mijn hoofd doet pijn. Ik moet naar de dokter, wat zou er toch zijn. (2x)
Dokter kijk eens even, waarom heb ik zo’n pijn?
Nee het is niet leuk om ziek te zijn.
Ik ben ziek mijn keel doet pijn. Ik moet naar de dokter,
wat zou er toch zijn. (2x)
Dokter stop eens even, wat bent u nu van plan?
Een prik in mijn billen, daar hou ik echt niet van.

AU mijn buik, AU mijn hoofd, AU mijn keel, AU AU AU AU AU
AU mijn arm doet zo’n pijn. Ik moet naar de dokter, wat zou er toch zijn.
Au mijn been doet zo’n pijn. Ik moet naar de dokter, wat zou er toch zijn.
Dokter ho eens even, ik wil geen verband.
En liever ook geen drankje, daar hou ik ook niet van.
AU mijn buik, AU mijn hoofd, AU mijn keel, AU AU AU AU AU
Ik ben ziek mijn keel doet pijn. Ik moet naar de dokter, wat zou er toch zijn.
Ik ben ziek mijn oor doet pijn. Ik moet naar de dokter, wat zou er toch zijn.
Dokter stop eens even, wat bent u nu van plan?
Een prik in mijn billen, daar hou ik echt niet van.
Dokter luister even: geen prik of pillen meer.
Doet u maar een pleister, dan huil ik echt niet meer!
Mag ik even voelen
Mag ik even voelen, even hier, even daar?
Mag ik even prikken, even hier, even daar?
Mag ik even prikken? ‘t Is al klaar!

Versje:
‘Een griepje graag’
Kind:

Goedemorgen, dokter, Ik heb een rare vraag.
Heeft u voor mij een beetje griep?
Dan blijf ik thuis vandaag.
een beetje snot, een beetje hoest,
een beetje rode hond,
wat vlekjes en wat pukkeltjes,
dat lijkt me wel gezond.

Dokter :

Het spijt me maar ik heb helaas
geen ziekten meer in huis.
Maar wil je even niet naar school,
blijf zondag dan maar thuis.

Voorlezen opa’s en oma’s
Veel dank aan de enthousiaste ouderen die tijdens de nationale voorleesdagen kwamen
voorlezen aan de kleuters.

Click activiteiten
Het is weer zo ver! Bijna gaat de nieuwe Click Sport / Cultuur periode van start. Afgelopen
week isde Click kalender rondgedeeld op de scholen in de gemeente Eersel, Bladel en Reusel
– de Mierden. In de Click kalender staan een hoop leuke, sportieve en creatieve
pakketten/belevenissen voor een periode van zes weken. Voor een overzicht van de
volledige Click Sport pakketten kunt u terecht op www.clicksport.nl/pakketten. Voor de
volledige Click Cultuur belevenissen kunt u terecht op: www.clickcultuur.nl/belevenissen.
De inschrijfperiode loopt van woensdag 5 februari 13.00 uur tot woensdag 12 februari 17.00
uur.
Hopelijk zien we je bij Click!
Een sportieve groet van alle Clickleiders
Lezing Tischa Neve
Op dinsdag 3 maart programmeren de Muzenval, Volksuniversiteit de Kempen en
Bibliotheek Eersel een lezing van Tischa Neve.
Tischa Neve is oprichter en eigenaar van Groot&Klein, Kinderpsycholoog, opvoedkundige én
moeder:
"Ik geloof dat iedereen kan opvoeden. Al voelt dat misschien voor jou niet altijd zo in de
dagelijkse praktijk en hectiek. Soms is wat inspiratie en hulp daarbij heel fijn en handig om
het thuis nog gezelliger en makkelijker te maken. Want ouder zijn en opvoeden is best een
pittige klus.
Ik help je aan een breder palet van praktische mogelijkheden om creatief met
opvoedsituaties om te gaan. Hierbij werk ik vanuit een oplossingsgerichte benadering en
vanuit verbinding met je kind. Jij als ouder komt (weer) helemaal in je kracht te staan.’’
De lezing die zij samen organiseren gaat over ‘leuker en gemakkelijker opvoeden’.
Er is een poster als bijlage aan de mail toegevoegd.

