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Vlotte ontruiming
Deze ochtend begon spannend. Om 9.15 uur ging namelijk het brandalarm af. Van
klein tot groot ontruimden alle groepen hun lokaal. De peuters liepen samen aan een
‘slang’ veilig naar buiten toe. Binnen 4,5 minuten stonden alle 17 groepen en de
aanwezige ambulante mensen buiten.
Binnen in het gebouw waren de BHV-ers reeds begonnen met het ‘vegen’ van de
ruimten, waarbij alles wordt nagelopen op eventuele achtergebleven aanwezigen.
Buiten, aan de doodlopende Parkweg, kon elke groep door middel van een groene
kaart het sein geven dat de groep compleet was.
Meester Berry communiceerde dit met hoofdBHV’er meester Marc via de portofoon. Drie
minuten later kwam het sein dat ook binnen alle
ruimten leeg waren en de situatie onder controle.
Daarop kon iedereen weer naar binnen toe. ‘Was
dit echt?’, is wel de meest gestelde vraag van deze
ochtend.
Gelukkig was bovenstaande maar een oefening,
maar het is fijn om te merken dat iedereen weet wat
er moet gebeuren wanneer het brandalarm afgaat.

kalender
17 september
Praktisch verkeersexamen
groep 8

21 t/m 25 september
Week Tegen Pesten

22 september
Diploma-uitreiking
verkeersexamen

30 september
- Start Kinderboekenweek
- KunstBoeVen groep 3-4
- KindCentrumRaad

1 en 2 oktober
‘De nacht van groep 8’

6 oktober
Studiedag: Kinderen van de
basisschool zijn vrij

7 oktober
Go 4 techniek groep 7a

9 oktober
Afsluiting
Kinderboekenweek

13 oktober
Kennismaking nieuwe
kleuters

19 t/m 23 oktober
Herfstvakantie

13 oktober
Kennismaking nieuwe
kleuters

Week Tegen Pesten 2020
De Week Tegen Pesten is dit jaar van 21 t/m 25 september. In deze week
besteden we in de klas aandacht aan pesten. Dan zorgen we samen voor
een fijne en veilige school. Het motto van dit jaar is ‘Samen aan zet’. Samen
met de klas, het team, de hele school zijn we aan zet om op een prettige
manier met elkaar om te gaan.

Kinderboekenweek
bij de kleuters
Vooruitlopend op de Kinderboekenweek , met
als thema ‘En toen…..’, starten de
kleutergroepen a.s. maandag met het thema:
‘Dinosaurussen’.

Groep 6, start van een
gewone nieuwe schoolweek.
Na het vertellen over het weekend, begonnen we de
ochtend met CITO rekenen. Daarna vierden we de
verjaardag van Lucas! Even lachen samen! Ook
werkten we samen hard aan een beetje een vieze les,
Close Reading en we deden onze eerste Engelse les.
Hier gaan we deze week verder mee. Een les waarin
we woorden en zinnen leren, waarbij je kunt zeggen
wat je gaat doen in je vrije tijd.

wist u dat...
• Er onder begeleiding van juf Corrie héérlijke appelmoes gemaakt wordt door groep 3?
• Onze kleuters prachtige speelhuisjes hebben gekregen in de hal?
• Er bij de groepen 3 ook een mooie nieuwe speelhoek in de maak is?

Theaterspoor in Boekel : Camping Pavarotti
Het theaterseizoen is weer begonnen!
Ook Theaterspoor is weer actief. Op
zondag 27 september staat er weer een
mooie voorstelling in Nia Domo: ‘Camping Pavarotti’
door Mark van Vliet.
Carmen heeft een heerlijke vakantie op de camping.
Ze geniet van de zon, ijsjes en zwemmen. En ze
houdt van zingen. Het liefst de hele dag door! Had ze
maar een vriendje om samen mee te zingen! Dan
komt ze erachter dat de zoon van de campingbaas,
Tamino, de hele zomer opgesloten op zijn kamer
moet blijven voor straf. En het allerliefste wil Tamino
zingen bij de kinderdisco, op de laatste avond van de
zomer!
Carmen besluit om hem te helpen om samen naar de kinderdisco te gaan.
Maar de flamboyante campingbaas Pavarotti is heel gemeen en houdt haar de
hele tijd in de gaten. Carmen moet een spannende route afleggen om bij
Tamino te komen en komt onderweg allerlei kleurrijke figuren op de camping
tegen. De knipgrage tuinier Jan Sevilla, Pavarotti’s gevaarlijke hond Domingo,
mevrouw Callas de toiletjuffrouw, de kat Don Giovanni en de snurkende
campingbaas Pavarotti zelf! Zal het haar lukken om Tamino te bevrijden?
‘Camping Pavarotti’ is een komische familievoorstelling boordevol prachtige
aria’s uit beroemde opera’s. Door bekende aria’s te vertalen en aan elkaar te
rijgen als een modern spannend sprookje komen deze op aansprekende wijze
tot leven. Met verfrissende, grappige teksten die elk kind zo mee kan zingen!
O.a. de opera’s ‘Carmen’, ‘De Toverfluit’ en ‘De Barbier van Sevilla’ komen op
verrassende wijze in een nieuw jasje voorbij. Mark van Vliet laat kinderen en
volwassenen weer op een toegankelijke en vrolijke manier kennis maken met
prachtige aria’s uit de operawereld!
Camping Pavarotti staat op zondag 27 september in Nia Domo aan het SintAgathaplein 6 in Boekel. De voorstelling begint om 15.00 uur.
Kaartjes kosten 4 euro. Reserveren is verplicht en kan via
www.theaterspoor.nl.

Kinderboekenweek Bibliotheek De Lage Beemden
De Kinderboekenweek is van woensdag 30 september t/m zondag 11
oktober. Het thema is dit jaar ‘En toen…’ Bibliotheek De Lage
Beemden organiseert een aantal leuke activiteiten voor kinderen. Kom
naar de Bibliotheek en ontdek de werelden van vroeger. Virtueel op reis naar het
oude Egypte Tijdens een prachtig verhaal en mét een VR-bril gaan kinderen van
groep 5 t/m 8 terug in de tijd. Kinderen kunnen hiervoor een toegangskaartje
reserveren via www.bibliotheeklagebeemden.nl. Een kaartje kost € 3,50 voor
biebleden en € 5,- voor niet-leden. Snel aanmelden is slim, want vol is vol.

Kinderen kunnen terug in de tijd op vrijdag 2 oktober om 16.00 uur in de Basement
in Boekel. In deze coronatijd kunnen ouders niet aanwezig zijn bij de activiteit.
KennisFabriek: kinderboek schrijven en illustreren Din Mickers en zijn vader
Tom schreven het boek De Prins van Draconië. Zij vertellen alles over hun boek.
Met hulp van Tom en Din omschrijven deelnemers van deze KennisFabriek daarna
zelf de hoofdpersoon van een verhaal en brengen zij dit karakter tot leven door
middel van een tekening. Vrijdag 9 oktober van 16.00 – 17.00 uur in Bibliotheek
Boekel; voor kinderen vanaf 7 jaar. Meedoen is gratis, aanmelden via
www.bibliotheeklagebeemden.nl is verplicht.
Voorlezen tijdens KleuterBieb De KleuterBieb is op woensdag 30 september van
14.00 - 14.45 uur in Bibliotheek Boekel. Rondom het thema van de
Kinderboekenweek wordt voorgelezen en is er een activiteit voor kleuters.
Aanmelden via www.bibliotheeklagebeemden.nl is verplicht

