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Jenaplan
Kinderen leren zelf verantwoordelijkheid te dragen voor wat zij
willen en moeten leren, wanneer zij uitleg nodig hebben en hoe
zij een plan moeten maken.

Kalender 2018-2019
27 aug
6 sept
10 sept
19 sept
21 sept
24 sept

Start thema wo mens en samenleving
Teamvergadering
MR
Viering
OB vrij
informatieavond

Verjaardagen
30 aug
Jill
2 sept
Sanne
6 sept
Noomi
9 sept
Daan

Groep 1-2-3
In de onderbouw zijn we heel prettig van start gegaan. Yinthe en
Koen zijn 4 jaar en komen nu dus elke dag. Aafje komt al af en
toe wennen. De eerste week hebben we onze klas en de
verschillende materialen weer bekeken en besproken. Vooral de
kinderen van groep 3 gaan met vele nieuwe materialen werken.
Ze hebben een eigen kast en weten al alles te vinden.

Tijdens de wereldoriëntatie werken we aan het thema “mens en
samenleving. “ We doen dit vanuit het boek: “Ik ben Harry Vink”.
De kinderen zijn zeer betrokken bij het verhaal. Harry Vink heeft
allerlei activiteiten voor ons bedacht waar we veel plezier aan
beleven en veel van kunnen leren.
Gymlessen
We gaan gymmen op maandag en donderdag in de Agaat. De
kinderen hangen de gymtassen aan de kapstok in het halletje.
Deze gaan op donderdag weer mee naar huis.

Groep 4-5-6
Ook in de middenbouw zijn we weer goed gestart na de
vakantie. Voor groep 4 is het allemaal even wennen. Een nieuw
klaslokaal, een nieuwe groep, nieuwe methodes.
We zijn afgelopen week gestart met de nieuwe taal en spelling
methode Staal. Kinderen en juffen moeten nog even wennen
maar zijn enthousiast over de nieuwe methode!
We zijn gestart met Thema mens en samenleving bij WO. In de
middenbouw staat de coole kikker centraal. Hoe gaan we met
elkaar om, wat vinden we prettig en wat niet.
Dinsdag 4 september start het zwemmen, denkt u aan de
zwemkleding en een handdoek?
Op donderdag gaan we gymmen. Bij sommige kinderen passen
de gymschoenen niet meer. Het is prettig als u dit even
controleert en zorgt voor goede schoenen. Goede schoenen en
gymkleding is belangrijk om tijdens de gymles goed mee te
kunnen doen en je vrij te kunnen bewegen. De afspraak is dat de
kinderen 1x de gymkleding kunnen vergeten, de volgende keer
als ze het weer vergeten, kan uw kind niet mee doen aan de
gymles.

Groep 7-8
We hebben een fijne start gemaakt en zijn allemaal hard aan het
werk. We gaan er een fijn, leerzaam jaar van maken!
Het is jammer dat we afscheid hebben moeten nemen van Ray. We
wensen hem heel veel succes en plezier op De Harlekijn.

Pannenkoeken battle bij open middag
Smaakcentrum
Neem een kijkje in de keuken van het Smaakcentrum én doe mee aan
de pannenkoekbak battle. De drie locaties van het Smaakcentrum
zetten hun deuren open voor publiek op zaterdagmiddag 1, 8 en 15
september van 14.00 tot 16.30 uur.
Het Smaakcentrum kent drie locaties: Cuijk, Boxmeer en Mill-Grave.
Jaarlijks ontvangt ieder Smaakcentrum zo’n 450 kinderen uit groep 7
en 8 van de lagere school. Doelstelling: kinderen kennis laten maken
met gezond en lekker eten. Kinderen gaan dus zelf de keuken in en
koken een echte maaltijd. Daarnaast krijgen ze theorieles over eten.
Om te leren waar ons eten vandaan komt en wat nu eigenlijk gezond
eten is. Kinderen bezoeken het Smaakcentrum tijdens schooltijd, dus
menig (groot)ouder heeft van alles gehoord, maar nog iets gezien van
het Smaakcentrum. Reden om de deuren open te zetten voor
iedereen die interesse heeft. En omdat zelf koken toch het leukste is,
kunnen alle kinderen van de basisschool meedoen aan een
pannenkoekbakwedstrijd in een heuse foodtruck.
Voedingseducatie voor kinderen
Het Smaakcentrum in het Dorpshuis De Burcht in Linden (gemeente
Cuijk) zet op zaterdag 1 september van 14.00 tot 16.30 uur de deur
open. Hier startte in 2015 het Smaakcentrum naar het idee van topkok
Martien Bos. Hij zag in Italië kleine kinderen op een foodbeurs,
realiseerde zich opnieuw dat het in Nederland schortte aan
voedingseducatie en besloot aan de slag te gaan. Zijn idee werd
omarmd. De GGD nodigde scholen uit en zorgt heden ten dage nog
steeds voor een planning. In 2016 opende de tweede locatie van het
Smaakcentrum in De Weijer in Boxmeer. Bovendien opent dit najaar
de derde locatie in de kookstudio van het MoMent in Langenboom,
bedoeld voor scholen uit de gemeenten Mill en Grave. Deze locaties
hebben respectievelijk een open middag met pannenkoekbak battle
op 8 en 15 september.
Partnerships
Het Smaakcentrum heeft geen commercieel doel of winstoogmerk.
Talloze enthousiaste vrijwilligers verzorgen de lessen, de inkopen en
de moestuin. Voor haar voortbestaan is het Smaakcentrum afhankelijk
van financiële bijdragen van diverse partijen. Zo stellen de Jumbo
supermarkten in Cuijk, Boxmeer en Grave de ingrediënten voor de
praktijklessen kosteloos ter beschikking. Gemeenten en de stichtingen

primair onderwijs Optimus en Invitare leveren een financiële bijdrage.
ROC De Leijgraaf houdt regelmatig een actie om geld in te zamelen en
bij de start waren diverse lokale ondernemers betrokken. Bovendien
levert Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen een grote bijdrage met
als doelstelling het concept van het Smaakcentrum verder te
ontwikkelen. Rabobank ondersteunt dit ‘gezonde’ initiatief omdat ze
graag een steentje bijdraagt aan maatschappelijke initiatieven met
impact. Smaakcentrum is zo’n maatschappelijk initiatief waarbij
educatie op het gebied van gezonde voeding centraal staat. Dit
partnership maakt het mede mogelijk nog meer kinderen te bereiken
en te werken aan nieuwe locaties voor het Smaakcentrum. Kortom:
wordt
Goed om te weten: aanmelden voor de battle is niet nodig. Kijk voor
meer informatie op de website www.smaakcentrum.nl
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Martien Bos (065137578) of Esther Horsten (06-51493512)
Stichting Smaakcentrum Noord-Oost Brabant & Maasduinen
p/a Smaakcentrum
Kerkstraat 44 te Linden

Samen kom je verder Opvoeden en opgroeien
Heeft mijn kind een eetstoornis?
Weinig eten in combinatie met een laag zelfbeeld en extreem veel
sporten. Het kan een teken zijn dat je kind een eetstoornis heeft.
Hoe kom je erachter of dit écht zo is? En wat kun je ertegen
doen?
Een eetstoornis is niet direct zichtbaar en daardoor moeilijk te
herkennen. Toch zijn er een aantal alarmsignalen. Wees alert als
jouw zoon of dochter bijvoorbeeld veel met afvallen bezig is,
vaak op de weegschaal staat, onzeker is en niet wil mee-eten. Of
als je kind zichzelf sociaal isoleert. Heb je het gevoel dat er wat
speelt? Onderneem dan actie.
Geef liefde
Een luisterend oor, een knuffel, afleiding … laat je kind merken
dat je er altijd voor hem of haar bent, wat er ook gebeurt. Zodat je
zoon of dochter zich niet alleen voelt. Probeer de eetstoornis los
van je kind te zien en besef dat boos worden geen zin heeft.
Complimenten geven wel. Zo leert je kind weer van zichzelf te
houden.
Zoek hulp Bij een eetstoornis is het belangrijk om professionele
hulp te zoeken. Let er hierbij op dat er een klik is tussen je kind
en de hulpverlener. Dit geeft vertrouwen en dat versnelt het
herstelproces. Zelf hulp zoeken kan ook een goed idee zijn, zodat
je weet hoe je het beste met je kind kunt omgaan. En daarnaast:

zorg goed voor jezelf. Het overwinnen van een eetstoornis kan
zwaar zijn, dus het is belangrijk dat jij sterk en stabiel blijft.
Vragen staat vrij! Vind je opvoeden of opgroeien soms lastig?
Kom je er zelf even niet uit? Stel je vraag aan het CJG via 0485 39 66 66 of info@cjglandvancuijk.nl.

Avondvierdaagse
Volgende week gaat de avondvierdaagse weer van start in Cuijk.
Kinderen die meelopen kunnen a.s. maandag een school t-shirt
mee naar huis nemen. Meld dit even bij de eigen leerkracht.
Succes sportieve Lindekringers!

Gymlessen
De kinderen van de onderbouw en bovenbouw gaan op
maandag en donderdag gymmen in de Agaat. De kinderen van
de onderbouw hangen de tassen aan de kapstok in het halletje.
De gymtassen gaan op donderdag weer mee naar huis.
Op donderdag worden de gymlessen gegeven door Loes Jans.
Combifunctionaris bewegingsonderwijs.

N.a.w. gegevens.
Elk jaar veranderen gegevens. Het is belangrijk dat
veranderingen doorgegeven worden zodat onze administratie in
orde is. Deze week ontvangt u een uitdraai uit ons
administratiesysteem. Graag een kritische blik.
Telefoonnummers, emailadressen graag een dubbele controle.
Ook ontvangt u daarbij een lijst waarin u wel of geen
toestemming geeft voor het plaatsen van foto’s en gegevens van
uw kind.

Ouderbijdrage
Vrijdag 31 augustus krijgen de kinderen per gezin een brief mee
vanuit de oudercommissie, zodat u de ouderbijdrage kunt
overmaken. Bij voorbaat hartelijk dank.

NB. Ouders die de bijdrage van vorig jaar nog niet betaald
hebben kunnen deze alsnog over maken.

Stage
Ik zal mezelf even voorstellen! Ik ben Esther van Elst en ik ben 17
jaar oud. Ik volg de opleiding onderwijsassistent bij
Gildeopleidingen in Venray en zit nu in het tweede leerjaar. Als
hobby’s dans ik veel en spreek ik af met vrienden. Ik loop stage
in de onderbouw bij Wilma op de maandag en dinsdag. Ik blijf
het hele leerjaar op de Lindekring, dus als er vragen zijn mag je
mij altijd aanspreken!
Esther van Elst.

