
 
 

Nieuwe methode SEL 

 

Uw kind zit op school om te leren. Maar wat is belangrijk voor de ontwikkeling van uw 

kind? Natuurlijk… lezen, schrijven, rekenen, taal. En alle kennis die nodig is om de 

wereld om hen heen te kunnen begrijpen. Maar er is méér! Want onderzoek wijst uit 

dat het essentieel is voor kinderen om een aantal vaardigheden goed te beheersen. 

Dat zijn: besef van jezelf, zelfmanagement, besef van de ander, relaties hanteren en 

keuzes maken. Als kinderen weten waar ze goed in zijn en waar hun grenzen liggen, 

hun (heftige) emoties zelf kunnen reguleren, zich kunnen inleven in anderen, 

vriendschappen kunnen onderhouden en verantwoorde keuzes kunnen maken, zijn 

ze veel beter in staat om succesvol te kunnen meedoen aan onze samenleving. En 

precies die vaardigheden ontwikkelen we op onze school met de methode Kwink 

voor sociaal-emotioneel leren. 

 

Op onze website vindt u de nieuwsbrief passend bij 5 Kwink-lessen (ongeveer 10 

weken).  

 

Verjaardag vieren in de klas 

 

Wanneer uw kind jarig is mag het op school in de eigen groep trakteren. Op deze 

manier staan we stil bij deze voor kinderen en ouders belangrijke dag. Alweer een 

jaartje ouder. We zien echter steeds vaker dat kinderen grote traktaties uitdelen. We 

willen u erop attenderen dat dit niet nodig is. Het trakteren is voor een kind al een 

feestje op zich. Denkt u bij een traktatie ook eens aan een gezonde hap. Er zijn erg 

leuke ideeën hiervoor te vinden op internet! 
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Hoera! 

 

Op 4 augustus is juf Inge bevallen van een prachtige 

zoon met de naam Lars.   

We wensen juf Inge, haar partner Geert, Rens en 

Myrthe heel veel geluk samen voor nu en in de 

toekomst. 

 

 

 

Nieuwe gezichten dit schooljaar 
 

Hallo allemaal, 

 

Mijn naam is Berbel van Duppen, 46 jaar en woon in Helmond. Vorig 

jaar heb ik de overstap gemaakt naar het onderwijs, voorheen ben 

ik werkzaam geweest als grafisch vormgever. Afgelopen juli heb ik 

mijn diploma onderwijsassistent behaald.  

Met heel veel plezier ben ik gestart als onderwijsassistent van de 

groepen 5 t/m 8 op maandag, dinsdag en donderdag. Ik vervang 

hiermee juffrouw Femke. Ik vind het belangrijk dat de kinderen hun 

talenten ontdekken en deze verder ontwikkelen.  

In mijn vrije tijd ben ik graag creatief bezig, houd ik van films kijken 

en doe ik aan hardlopen. Samen met de leerlingen en mijn 

collega’s wil ik er een fijne tijd van gaan maken.  

 

Groetjes, 

 

Juffrouw Berbel 

 

 

DaVinci 

 

Binnen Deurne is er een intensieve samenwerking tot stand gekomen tussen de 

basisscholen D'n Heiakker, Willibrordus, Tijl Uilenspiegel, Gerardusschool en De 

Piramide (Cluster Noord) op het gebied van onderwijs aan begaafde leerlingen. In 

de bijlage van deze FlexFlits leest u daar meer over.  

Binnenkort zal er een informatieavond verzorgd worden voor alle ouders van 

bovenstaande scholen, waarin uitgelegd wordt hoe het onderwijs aan begaafde 

leerlingen binnen het Cluster Noord eruit zal komen te zien. Vooralsnog is deze 

bijeenkomst gepland op 1 oktober, locatie De Vlieger. Verdere informatie volgt.   



WeCycle 

 

De Wecycle inzamelactie gaat 8 september van start en 

deze actie loopt tot 8 november.  

Hiermee halen we als school kleine apparaten op en leren 

we kinderen waarom het belangrijk is om te recyclen. Als 

beloning kunnen scholen mooie prijzen verdienen.  Vorig 

jaar hebben we hier een mooi boekenpakket mee 

gewonnen! Deze zijn over de groepen uitgedeeld.  

 

Bij groep 8 aan het prikbord hangt een lijst waarop je kunt zien welke apparaten in 

de box mogen.  De apparaten die je mee hebt genomen mag je bij meester Rob 

inleveren. Meester Rob zal ze dan in de juiste box stoppen. De box komt in de aula 

(bij de Bos) te staan.   

Met de intekenlijst die bij de box hangt wordt aangeven hoeveel stuks er zijn 

ingeleverd.  

 

Kinderboekenweek 

 

In de maand oktober (2 t/m 13 okt.) vindt de jaarlijkse kinderenboekenweek weer 

plaats. Dit jaar staat het geheel in het teken van reizen. Tijdens deze weken 

besteden we extra aandacht aan het thema en lezen hier boeken over. 

 

 

Burendag Koolhof 

 

Op zaterdag 28 september organiseert Wijkraad Koolhof wederom een burendag. 

Dit keer wordt de burendag gehouden in het Gouwepark tussen 11:00 en 17:00 uur. 

Voor de kinderen is er een springkussen, een teken en knutseltafel, spellen 

waaronder koemelken, stokvangen, voetbalspellen en touwtrekken. Om 14:00 uur 

zal er een schminkster aanwezig zijn om de kinderen helemaal om te toveren. De 

ouderen in onze wijk kunnen gaan jeu de boulen en eventueel ook meedoen met 

de oudhollandse spellen. Tevens is het een gezellig samenzijn onder het genot van 

een kop koffie of thee met wat lekkers. Voor de kinderen is er ranja, chips/snoep en 

staat er een popcornkraam. Iedereen is van harte welkom en we gaan er een 

gezellige dag van maken! 

  



Continurooster 

 

Om dit schooljaar het continurooster in te vullen zijn we met een uitgebreid team 

gestart met overblijven. Op maandag, dinsdag, donderdag (en op vrijdag de 

bovenbouw) begeleiden we de kinderen tijdens het eten en vervolgens bij het 

buiten spelen. Doel is om in iedere klas een overblijfkracht te hebben. Helaas lukt dat 

nu nog niet altijd. Daarom zijn we nog steeds op zoek naar extra helpende handen. 

Dus heb je zelf zin om te komen helpen of weet je nog een opa of oma met wat vrije 

tijd tussen de middag. Neem dan vooral contact op! 

 

Hieronder stellen wij ons graag aan jullie voor: 

 

 

 

Tineke, Rana, Qamar, Anneke, Sem 

Nady, Majida, Fatiha (Colin en Jolanda staan niet op de foto) 

 

Hoi, ik ben Jolanda, 52 jaar en woon in Deurne. Ik ben moeder van 2 dochters en 

oma van 2 kleinzonen. Ik vind het superleuk om voor kinderen te zorgen en samen 

met hen leuke dingen te doen. 

Hallo, Mijn naam is Colin Verberne ben 22 jaar en woon in Neerkant. Ik werk nu bijna 

2 jaar bij kinderopvang Eige Wijzz, dit doe ik met heel veel plezier! Ik kom nu (tijdelijk) 

helpen bij de TSO op de Piramide. 

Wat ik het leukste vind aan het werken met kinderen is het zien 

opgroeien/ontwikkelen, plezier in spel en met elkaar, leuke activiteiten ondernemen 

en de band die je met ze opbouwt. 



 

Heey, ik ben Sem en ben 18 jaar. Ik woon voornamelijk in Deurne. Ik volg een 

opleiding pedagogisch medewerker. En werk/ loop stage bij Eige Wijzz. Ik vind het 

super leuk om samen met de kinderen te eten en te spelen. 

 

Hoi, ik ben Nady en ben 32 jaar. Ik heb 2 kinderen van 6 en 9 jaar. Ik ben 

voornamelijk bij de bovenbouw tijdens het eten en het buiten spelen. 

 

Hallo, ik ben Qamar ik ben 26 jaar. Ik heb 1 kind en woon in Deurne. Ook ben ik 

gastvrouw bij de Ossenbeemd. 

 

Hallo, ik ben Anneke en woon in Bakel en heb 2 kinderen. Ik volg nu een opleiding 

pedagogisch medewerker en loop stage bij Eige Wijzz. Vandaar dat ik nu help bij het 

overblijven 

 

Hallo allemaal. Ik ben Tineke, 35 jaar, en moeder van 2 kinderen van 5 en 7 jaar. Al 

ruim 10 jaar heb ik ervaring met het begeleiden van kinderen in de basisschool 

leeftijd op verschillende BSO locaties. Sinds oktober 2018 werk ik voor Eige Wijzz en 

coördineer ik het overblijven op de Piramide. De samenwerking met de vrijwilligers 

en er voor zorgen dat de pauze voor zowel kinderen als overblijfkrachten goed 

verloopt vind ik geweldig om te doen. Ik hou van alle lachende gezichten om me 

heen. 

 

Heb je vragen, opmerkingen of wil je graag deel uitmaken van ons gezellige team? 

Ik ben te bereiken op 06- 33439657 en tineke@eigewijzz.nl.  

 

Handbaltoernooi 

 

Binnenkort komt de herfstvakantie eraan! 

Verveling? Weinig beweging? 

Oplossing: een dagje lekker bezig zijn samen 

met je klas/schoolgenoten. 

 

Op donderdag 17 oktober 2019 wordt er 

namelijk in sporthal de Peelhorst te Deurne 

een handbaltoernooi georganiseerd voor de groepen 5 tot en met 8. 

’s Morgens (van 9.30-12.30uur) staat het toernooi in het teken van de groepen 5 en 6 

en ’s middags (van 13.00-16.00 uur) de groepen 7 en 8. Het gehele toernooi wordt 

begeleid door onze oudste jeugdleden en jeugdtrainers. 

We starten het toernooi met een spelregeluitleg en onze jeugdleden zullen een 

demonstratiewedstrijdje geven zodat de spelregels uitgelegd kunnen worden. 

Het is dus helemaal niet erg als je nog nooit iets met handbal gedaan hebt. Wij 

helpen je wel! Vervolgens worden er handbalwedstrijden gespeeld en natuurlijk de 

prijsuitreiking. 

We weten uit ervaring dat het voor de kinderen een leuke en sportieve dag is, 

waarbij wij als handbalvereniging ook kunnen laten zien wat wij de kinderen te 

bieden hebben! 

mailto:tineke@eigewijzz.nl


Vrijwilligers BoS gevraagd 
 

Maak het verschil, wordt vrijwilliger! 

 
Heb je hart voor kinderen, is lezen een passie en wil je in je vrije tijd een bijdrage 

leveren aan het bevorderen van lezen? Dan kunnen wij jouw hulp prima gebruiken 

als vrijwilliger bij de Bibliotheek op School.  

 

Binnen ons huidige team kunnen we wat versterking gebruiken, want vele handen 

maken immers licht werk.  Met name voor de woensdag (12.30- 13.30 uur) zijn we op 

zoek naar nieuwe vrijwilligers. Maar op dinsdag (14.45-16.00 uur) en donderdag 

(14.45-16.00 uur) kunnen we uw hulp ook heel goed gebruiken.  

 

Hulp bieden kan op wekelijkse basis maar als er voldoende mensen zich aanmelden, 

ook om de week.   

 

Wat houdt het in?  

Het werk bij de bieb is heel afwisselend. We vinden het belangrijk dat kinderen goed 

geholpen worden bij de keuze die zij maken voor een boek. Als kinderen een goed 

boek vinden, kunnen ze immers lekker lezen.  De belangrijkste taak van vrijwilligers is 

dan ook om kinderen te adviseren en te helpen met het inleveren en uitlenen van 

de boeken. Hiervoor werken wij met een speciale bieb-computer. Daarnaast 

behoren het opruimen van de boeken tot de taken.  

 

Lijkt het u leuk en wilt u meer informatie? Neem dan contact op met  

Aquilien van Stiphout, coördinator BoS Deurne (aquilien.vanstiphout@prodas.nl) 

of geef uw naam door bij een groepsleerkracht.  

Opgeven kan ook via school bij Peggy.  
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Letters en woorden tot leven brengen 

 
Vaders kunnen het, moeders kunnen 

het. Grootouders en buren kunnen 

het en kinderen kunnen het. 

Voorlezen. Elke dag weer wordt er in 

gezinnen voorgelezen. Vaak op een 

vast moment, in bed of op de bank. 

Voorlezen versterkt de band tussen 

ouders en kinderen, tussen 

grootouders en kleinkinderen.  

Samen lezen geeft een gevoel van 

verbondenheid.  

 

Naast dat voorlezen heel fijn is, is voorlezen ook heel belangrijk. Om een goede lezer 

te worden moet je namelijk lezen. Voorlezen, zelf lezen, over boeken praten is nodig 

om een positieve leeshouding te krijgen. Kinderen die vaak worden voorgelezen, 

gaan zelf meer lezen en over boeken praten en ontwikkelen zo een positieve 

leeshouding. Ze krijgen meer zelfvertrouwen, vergroten hun woordenschat en doen 

leeservaringen op.  

 

Ouders en school kunnen elkaar versterken als het gaat om lezen. Door samen te 

werken kunnen we kinderen nog meer plezier laten ervaren aan lezen. Dit plezier 

zien we terug in de ontwikkeling van onze kinderen.  

 

Omdat je liefde voor lezen doorgeeft, willen we heel graag starten met een 

voorleesuurtje op de woensdagmiddag voor opa’s en oma’s. We willen hun kennis 

en plezier in lezen over laten dragen aan onze leerlingen.  

 

We zijn dus op zoek naar oma’s en opa’s die zin hebben om voor te gaan lezen.  

Bent u die opa en of oma die wij zoeken, neem dan contact met ons op.  

 U kunt uw naam, adres en telefoonnummer mailen naar 

aquilien.vanstiphout@prodas.nl, of doorgeven aan de groepsleerkrachten.  

 

Wij hopen dat dit verhaal en onze vraag, niet stopt bij deze bladzijde. 

Helpt u ons om letters en woorden tot leven te brengen. 
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