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Nieuwsbrief 22     

 7 februari 2019 

ALGEMEEN 
 
Schoolkorfbaltoernooi   -  Herinnering 
Elk jaar wordt er door korfbalvereniging SDO een 
schoolkorfbaltoernooi georganiseerd. Dit jaar wordt het 
INTERSPORT Schoolkorfbaltoernooi gehouden op zaterdag 13 april van 12.00 uur tot 17.00 
uur.  
Het schoolkorfbaltoernooi is voor alle leerlingen van groep 3 tot en met groep 8. Kinderen 
die zich inschrijven voor het schoolkorfbaltoernooi worden ingedeeld in teams. De teams 
zullen bestaan uit minimaal 4 kinderen van groep 3 t/m 5 en minimaal 8 kinderen per team 
uit groep 6 t/m 8. Vorige jaren hebben enkele leerlingen van onze school een team gevormd 
met leerlingen van een andere school. Dat behoort dus ook tot de mogelijkheden. 
Na afloop van het korfbaltoernooi zal er om 18.30 uur een disco zijn in de kantine van 
korfbalvereniging SDO. 
De leerlingen van groep 3 t/m 8 die meedoen aan het schoolkorfbaltoernooi mogen 
voorafgaand aan het toernooi 2x komen trainen. Deze trainingen zijn op zaterdag 6 april van 
10:30 uur tot 12:00 uur, en op woensdag 10 april van 18:00 uur tot 19:15 uur. 
 
Leerlingen uit groep 1 en 2 worden van harte uitgenodigd om op zaterdag 13 april allerlei 
leuke sportieve spellen te komen doen. Sport en Spel is een laagdrempelige activiteit bij 
korfbalvereniging SDO en het gaat om het plezier en het samen spelen van kinderen.  
Er worden geen wedstrijden gespeeld, maar er worden tikspelletjes gedaan, estafettes 
gelopen, er is aandacht voor balvaardigheid en natuurlijk het mikken op korven zoals dat bij 
het korfballen gedaan wordt.  
Inschrijven kan t/m vrijdag 22 februari. Voor de teams van het schoolkorfbaltoernooi en de 
groepen voor Sport en Spel is begeleiding van ouders wenselijk. Dit kan worden aangegeven 
op de inschrijflijst. De inschrijflijst voor de Sport en spel hangt bij het lokaal van groep 1-2. 
De inschrijflijst voor het schoolkorfbaltoernooi hangt in de gang tussen lokaal 5-6 en 7-8.  We 
hopen dat ook dit jaar weer een of meerdere teams vanuit onze school mee zullen doen.                                       
Rian Huijbers, sportcoördinator. 

Belangrijke data 
11-02  Studiedag, alle leerlingen vrij 
15-02  Bezoek molen Luyksgestel groep 3-4 
19-02  Oudergesprekken groep 1 t/m 7  +      
19-02  Adviesgesprekken VO groep 8                                                    
21-02  Oudergesprekken groep 1 t/m 7 + 
21-02  Adviesgesprekken VO groep 8 

 
 
Bijlagen 
Brief ouder KWF-donatie Alp d’huZes 
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Nieuws van Nummereen  
Dagopvang  
We zijn gestart met een nieuw thema, namelijk ‘dit ben ik’. In de eerste week van ons thema 
hebben we kindjes overgetrokken op een groot vel papier en gekeken waar welke 
lichaamsdelen zitten. Vervolgens hebben we het liedje hoofd, schouders knie en teen 
geleerd en de kinderen kunnen deze nu al helemaal mee doen; superknap! Deze week 
proberen we een poppetje te maken van klei, best een lastige opdracht maar wel lekker 
uitdagend. Tussen het thema door hebben we genoten van de sneeuw, ook de kleinsten 
vonden het super interessant en we haalden zelfs sneeuw naar binnen om mee te verven. 
Uiteraard hebben we ook aandacht besteed aan de nationale voorleesdagen door de dag te 
beginnen met een ontbijtje en natuurlijk voor te lezen uit een heel groot boek van de mol.  

Carnavalsvakantie op de Clup 
Het activiteitenprogramma van de komende carnavalsvakantie is klaar en het belooft een 
gezellige boel te worden! Natuurlijk mogen de kinderen op maandag en dinsdag verkleed 
komen en gaan we ons eigen feestje vieren. Maar ook de Cluppers die niet van carnaval 
houden komen aan hun trekken want we gaan vloggen, king cake maken en we proberen 
een kluis te kraken! Het complete programma is te vinden op 
www.nummereen.com/vakantieprogramma.  

 

 
 
Donatie KWF kankerbestrijding 

Een ouder van onze school, Patricia Veltmaat gaat in JUNI 2019  
de Alp d’huZes beklimmen om geld op te halen voor 
kankeronderzoek. Zie bijlage voor verdere informatie.  

Vera van der Velden, administratief medewerkster 
 
UIT DE GROEPEN 

 
Groep 3-4 
Project ‘de Molenmuis’  
In groep 3-4 is de Molenmuis op bezoek. De Molenmuis 
woont eigenlijk in de molen in Luyksgestel. De Molenmuis 
en zijn vriendjes nemen groep 3 en 4 mee op een reis door 
de molen en de bakkerij. In de groep gaan we hier allerlei 
lessen over volgen. Molenmuis leert de kinderen o.a. hoe 
brood wordt gemaakt, welke molens er allemaal zijn en wat 
ze doen. 
 
Molenmuis heeft groep 3-4 uitgenodigd om bij hem op 
bezoek te komen. Dat willen we natuurlijk graag doen. We 
mogen vrijdag 15 februari van 9.30 uur tot 11.00 uur zijn 
molen bezoeken. We vertrekken op school om 8.55 uur. 
We zijn op zoek naar 4 ouders die ook graag het Molenhuis 
willen bezoeken en mee kunnen rijden. 

http://www.nummereen.com/vakantieprogramma
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Taal 
Afgelopen week heeft groep 4 het thema ‘lekker’ afgesloten. In dit thema hebben de 
kinderen veel woorden geleerd. Wat bijvoorbeeld een snufje zout is en hoe een recept is 
opgebouwd. Ook hebben de kinderen gezien dat het woord ‘lekker’ een hele andere 
betekenis aan een woord kan geven. Iets kan eng zijn, maar ook lekker eng. 

 
 
Het thema is afgesloten in hoeken. 
De kinderen mochten dan vieze en 
lekkere dingen uitbeelden. Ook nu 
was er een voorzitter, een 
tijdbewaker en een stiltebaas. Mooi 
om te zien hoe dat de kinderen 
steeds beter naar elkaar kunnen 
luisteren en elkaar sturen tijdens 
deze activiteit. 

 
 
 

 
Groep 5-6 
Tennistoernooi  
Het was leuk, je leerde ook met andere kinderen spelen bij tennis. Aan het einde kreeg je 
een diploma van tennis. Alle kinderen waren deelnemer. De meester was Robin. Hij was heel 
aardig en een goede meester. Iedereen speelde fanatiek. We kregen leuke opdrachten, 
leuke uitdagingen en gezellige toernooien, en de winnaar van 2019 was… MARIANO!!! 
De prijs was een grote ballon waarmee je kon boksen. Niet het verwacht, maar leuk. 
 
Van Mariano en Lucas 
 
 
Groep 7-8 
Popsong 
Zoals jullie wellicht wel weten heeft groep 7-8 meegedaan aan het 
opleidingsprogramma muziek: onderdeel De Popbende, hierbij hebben zij hun eigen 
popsong gemaakt en ingezongen.  
Op 19 februari zullen zij met meerdere groepen van verschillende scholen dit muziekfeest in 
Theater De Schalm ten uitvoer brengen. 
Onze groep strijdt dan voor de Art4U-Brede School Trophee. 
De winnaar wordt uitgenodigd om in het avondprogramma (19:00 uur) nog eens optreden. 
Tijdens dit optreden zijn er voor onze groep 22 plaatsen beschikbaar om te komen kijken 
naar het optreden. U kunt zich hiervoor opgeven bij de leerkracht. Let op: vol= vol! 
De voorstelling Start om 13:15 uur. 
 
 
 
                         


