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peuterwereld

Herhaalde oproep: Wij zoeken een ouder namens peuterwerk of opvang in
de Kindcentrumraad
Als ouder van een kind op de dagopvang ‘t Stappertje, onze peuterwereld en/of BSO Octopus of
Neptunus kunt u ook meedenken over het reilen en zeilen binnen deze opvanglocaties. Niet binnen
een aparte Lokale Ouder Commissie, maar vanwege het Kindcentrum samen met de ouders en
collega’s van de Medezeggenschapsraad binnen één gezamenlijk overleg: de Kindcentrumraad. Wij
zijn per direct op zoek naar een ouder die gebruik maken van één of meerdere van onze
opvangvoorzieningen en die graag meedenken!

Interesse of vragen hierover? Neem contact op met
de Kindcentrumraad of teamleider Berry van de
Wetering. Het is altijd mogelijk om een
Kindcentrumraadvergadering bij te wonen
(bijvoorbeeld op woensdag 28 oktober a.s.) en zo
een indruk te krijgen of dit iets voor u is. We horen
graag van u!

Een dinolandschap van Kapla, gemaakt
en ontworpen door kinderen van groep
2a

kalender
19 t/m 23 oktober
Herfstvakantie

27 oktober
Instromen nieuwe kleuters

28 oktober
Kindcentrumraaad
vergadering 20.00 u.

11 november
Studiedag
Alle schoolkinderen vrij

13 november
Rapporten mee naar huis
groep 8

17 november
10 minutengesprekken
groep 1 - 8

19 november
10 minutengesprekken
groep 1 - 8

24 november
Sinterklaas op het KC

2 december
Kindcentrumraaad
vergadering 20.00 u.

4 december
Surprise groep 6 - 8

15 december
Kennismaking instromers
kleuters

Juf Dani-Jelle maakt eigen prentenboek!
Juf Dani-Jelle, die verschillende jaren op onze school bij de kleuters heeft gewerkt, heeft samen
met kleuters uit haar groep 1-2, nu op K.C. de Bakelaar in Bakel, een prachtig prentenboek
gemaakt. Daarmee hoopt ze niet alleen kinderen, maar ook volwassenen, uit te dagen om vaker
buiten de lijntjes te kleuren.
‘Ik heb tijdens de lockdown illustraties gemaakt bij het lied ‘Bloemen zijn rood’ van Gerard van
Maasakkers. Ik had een tekencursus gevolgd en het leek me leuk om de kleuters hierbij te
betrekken. In een filmpje liet ik zien hoe het boek vorderde en daagde ik ze uit om mee te
tekenen’, vertelt juf Dani-Jelle.
Pterodactylus
‘De kinderen mochten hun tekeningen inleveren bij de brievenbus op school. Ik had ze gevraagd
om hun eigen bloemen te tekenen. In één enveloppe zat bij de bloemen een ‘Pterodactylus’, een
kleurrijke dinosaurus. De vijfjarige tekenaar die wel echt buiten de lijntjes dacht, vond dat het boek
wel wat lucht kon gebruiken, geweldig toch?’
Buiten de lijntjes
In de schoolbibliotheek van Kindcentrum de Bakelaar laat juf Dani-Jelle tijdens de
Kinderboekenweek via een tentoonstelling zien hoe haar boek ontstaan is. ‘Ik heb met dit boek de
kleuters uitgedaagd om buiten de lijntjes te kleuren, maar ik wil ook volwassenen de boodschap
geven om regelmatig out of the box te denken. Met dit boek wil ik collega’s inspireren, laten zien
op welke manier je invulling kunt geven aan eigenaarschap.’
Boek kopen?
De eerste druk was boven verwachting snel uitverkocht. De tweede druk is vanaf 14 oktober via
bol.com, boekhandel Cigo in Gemert en de Readshop in Uden (in supermarkt De Plus)
verkrijgbaar.

Janne en Lieke groep 4b. Een T- rex skelet:
pasta, gelijmd op papier

Themahoek groep 1a

Kinderboekenweek En toen…….
Nog enkele dagen en dan zit de Kinderboekenweek 2020 er
al weer op. In alle groepen is hieraan veel aandacht voor
geweest. Bij groep 1 en 2 was het thema overduidelijk dino’s,
evenals in groep 4.

Groep 2 ‘kook’ in ijzeren
pannen’ (ijzeren tijdperk)
bij een tent gezeten op
boomstammetjes
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Natuurlijk moeten de
baby's ook in bad !!

wist u dat...
•
•
•
•

Bij de BSO in de herfstvakantie weer leuke activiteiten gepland staan?
Deze zowel bij BSO Octopus als BSO Neptunus plaatsvindt?
Er voor de ouders nog informatie volgt over Corona en over de Sint?
De verkeerssituatie, met name op woensdag, de aandacht heeft van de politie, BOA’s en
overkoepelende verkeerswerkgroep KindPark?
• Wij iedereen een fijne, maar veilige herfstvakantie toewensen ?

Ontdek de Museumkidsweek!
Herfstvakantie is Museumkidsweek! Van 10 t/m 25 oktober 2020
hebben de musea extra veel extra leuke activiteiten voor kinderen.
Reis je mee naar de riddertijd of is de pruikentijd meer jouw ding?
Het museum is jouw tijdmachine! Stap aan boord van een
onderzeeboot, ga op straattaaltour of leef je uit op een oudhollandse
kermis. Er is zoveel leuks! Maak de hele herfstvakantie de mooiste
tijdreizen in musea door heel Nederland. Extra leuk: ook
Museumkids heeft deze vakantie éxtra veel wedstrijden. Zo maak je
je museumbezoek nog leuker! Kijk op www.museumkids.nl en
ontdek wat er te doen is. Ook lees je op deze site hoe je veilig naar
het museum kunt gaan.

Cursus vloggen en editen
Jongeren van 11 jaar en ouder kunnen binnenkort een cursus vloggen en editen volgen. Voor deze cursus
hebben Bibliotheek de Lage Beemden, Heemkundekring De Kommanderij Gemert en Jongerenwerk
Gemert-Bakel de handen ineengeslagen. De cursus bestaat uit 3 workshops, die alleen gezamenlijk te
volgen zijn. Je betaalt hiervoor € 10,-. Aanmelden kan via www.bibliotheeklagebeemden.nl. Er is plek voor
10 jongeren. Vol = vol.
Workshop vloggen De workshop vloggen wordt gegeven door filmmaker en docent video Klaar Mous. Zij
geeft allerlei tips en tools voor het maken van een vlog. Er wordt gewerkt in groepjes. In het boek Gemerts
Erfgoed staan historische Gemertse verhalen. Aan de hand van dit boek kiest iedere groep voor één van
deze verhalen. Daarna gaan de groepen op pad naar de betreffende locatie van hun verhaal om daar een
vlog te maken. De workshop vloggen wordt gegeven in de Heemkamer van de Heemkundekring,
Ruijschenberghstraat 3B in Gemert op woensdag 28 oktober van 15.30 tot 17.00 uur.
Workshop editen De workshop editen wordt verzorgd door Puck Mikkers van VANDEPUNT
Filmproducties en jongerenwerker Jonathan van Hout. Van het geschoten materiaal van de vlogworkshop
en de resultaten van de huiswerkopdracht wordt een daadwerkelijke vlog/film gemaakt. Hiervoor
downloaden de jongeren gratis apps op hun telefoon die ze tijdens de workshop gaan gebruiken. De
workshop vindt plaats op dinsdag 3 november van 15.30 tot 17.00 uur in de Bunker, St. Annastraat 60 in
Gemert.
Presentatie Tijdens deze avond presenteren de jongeren de zelfgemaakte vlogs aan hun ouders en andere
geïnteresseerden. De presentatie gebeurt met behulp van de verhalentafel in Bibliotheek Gemert, St.
Annastraat 60 in Gemert. En vindt plaats op dinsdagavond 10 november van 19.30 tot 20.30 uur onder het
genot van frisdrank en popcorn. Na afloop krijgen de deelnemers een certificaat vloggen / editen uitgereikt.

Ontdek Robotica
Ga mee op expeditie en ontdek Robotica. Voor kinderen van 8 t/m 14 jaar die gek zijn op robots
verzorgt Bibliotheek De Lage Beemden de Expeditie Robotica. Kinderen leren er alles over
robots. Wat zijn robots eigenlijk en waar kom je ze tegen? Ze gaan hun eigen robot ontwerpen in
3D. Ze leren echte robots bouwen en/of programmeren. Zoals Dash en LEGO Mindstorms. En de
kinderen gaan een echte programmeerwedstrijd aan met elkaar.
Ontdek het, doe het, leer het. Samen met mede expeditieleden gaan de kinderen aan de slag in
het TechLab van Bibliotheek De Lage Beemden. In het TechLab zijn niet alleen de materialen,
maar ook de hulp bij het ontdekken. Onze ‘Technauten’ zijn er om iedereen op weg te helpen en
staan klaar om te helpen als de kinderen even vast lopen in hun ontdekkingstocht. De Expeditie
bestaat uit vier bijeenkomsten.
De kosten van € 25,- voor deze Expeditie zijn voor alle vier de bijeenkomsten samen en zijn niet
los te volgen. De workshops vinden plaats op vrijdag 6, 13, 20 en 27 november bij De Basement
in Boekel. Elke bijeenkomst is van 16.00 uur tot 17.30 uur. Er wordt ook echt om 16.00 uur
gestart. Tijdens de bijeenkomst zijn alleen de kinderen op expeditie, helaas kunnen ouders
daarbij niet aanwezig zijn. Aanmelden kan via www.bibliotheeklagebeemden.nl .Er is plek voor 12
kinderen. Vol=vol.
De Expeditie Robotica begint in de Week van de Mediawijsheid (6 t/m 13 november). Alle
activiteiten van Bibliotheek De Lage Beemden om mediawijzer te worden vind je op
www.bibliotheeklagebeemden.nl

