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VERJAARDAGEN 
 

Deze maand waren/zijn jarig: 
Isa, Sjors, Suza, Nick, Loes, Suus, Aniek, Anne, Isa, Rens, Bauke, Hidde, Cas en Liv. 
 
Gefeliciteerd!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BELANGRIJKE DATA 

 
14 september 2021:   Schoolfotograaf 
17 september 2021:   Schoolreis  
27 september 2021:   Peuteractiviteit (09:00 – 10:00) 
28 september 2021:   Studiedag 1 (alle leerlingen zijn vrij) 
29 september 2021:   Start kinderpostzegelactie 
       1 oktober 2021:   Sport- en speldag (afsluiting thema samenknap) 
       4 oktober 2021:   Start thema natuurknap 
       5 oktober 2021:   Dag van de leerkracht 
       6 oktober 2021: Start kinderboekenweek  

einde kinderpostzegelactie 
 

INFORMATIE, vanuit mt 

Welkom 
Deze week zijn de leerlingen en teamleden weer enthousiast en vol goede moed  
gestart. Het is soms even wennen aan nieuwe lokalen, nieuwe leerkrachten of  
nieuwe plaatsen. 
We heten iedereen van harte welkom. In het bijzonder de nieuwe leerlingen, hun  
ouders/verzorgers en de nieuwe leerkrachten. We hopen dat ze snel hun plekje op  
onze school gevonden hebben. 
 
Schooltijden 
Deze week zijn de schooltijden weer regulier. We merken dat de leerlingen erg veel 
zin in school hebben en soms al om 8:10u de school binnenkomen. Om de 
leerkrachten de kans te geven alles klaar te leggen en voor te bereiden, willen we u 
vragen erop te letten dat de leerlingen niet te vroeg naar school vertrekken.  
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Contact met het team 
Vorig jaar is tijdens de lockdown de chatfunctie van Parro opengezet. Door de 
hoeveelheid mogelijkheden om met de leerkracht te communiceren, werden soms 
belangrijke berichten die door ouders/verzorgers werden gestuurd door de 
leerkrachten gemist. We hebben er daarom voor gekozen de chatfunctie van Parro 
dit schooljaar niet open te zetten. De leerkrachten zijn telefonisch of via e-mail te 
bereiken. De e-mailadressen kunt u vinden via onze website:  
Team | Basisschool De Disselboom (bsdedisselboom.nl) 
 
Jaarkalender en schoolgids 
De jaarkalender en schoolgids zijn compleet en te vinden op onze website!  
Klik op onderstaande links om bij de bestanden te komen: 
 
Schoolgids | Basisschool De Disselboom (bsdedisselboom.nl) 

Jaarkalender | Basisschool De Disselboom (bsdedisselboom.nl) 
 
AVG 
Tot aan de herfstvakantie heeft u de tijd om de privacy-voorkeuren via Parro naar 
wens aan te passen. Dit kunt u als volgt doen:  
Als ouder heb je het recht om aan te geven of je kind op de foto mag of niet en waar 
die foto's geplaatst mogen worden. Zo kun je in Parro bijvoorbeeld aangeven dat 
foto's van jouw kind niet de schoolwebsite mogen staan, maar wel via Parro gedeeld 
mogen worden.  
Hoe je dit doet? Tik op Privacy-voorkeuren. Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, 
via het potlood achter het kind.  
 
Luizenpluizen 
 

Op elke woensdag na een vakantie worden alle 
kinderen gecontroleerd op luizen  
door onze luizenpluizers. Wij willen de meisjes 
en jongens met lange haren vragen  
om de haren vast te dragen (bijvoorbeeld een 
staart) totdat de school luizenvrij is.  
Op de dag van de controle is het fijn wanneer 
de leerlingen geen gel in hun haren  
hebben en de lange haren op een staart zitten 
en niet in een vlecht of andere mooie  
creatie. 
 
 

Mocht het u leuk lijken om het luizenpluis-team te versterken, mag u zich opgeven 
bij Ivanka Puik (i.puik@veldvest.nl). Dit kan zijn voor de controle op de woensdagen,  
maar ook voor de controles wanneer er hoofdluis is geconstateerd. 

 
 
  

https://www.bsdedisselboom.nl/team-2021-2022/
https://www.bsdedisselboom.nl/ouders/schoolgids/
https://www.bsdedisselboom.nl/agenda/jaarkalender/
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Bieb   
Vanaf deze week kan uw kind weer naar de 
schoolbibliotheek.    
Graag willen we de afspraken m.b.t. de bieb onder uw 
aandacht brengen.  

• De bibliotheektijden kunt u in de schoolgids 
vinden.   

• Alle kinderen kunnen onder schooltijd naar de bieb, dit gaat onder leiding van 
de leerkracht.    

• Tijdens de vakanties is de bibliotheek gesloten.   

• Het aantal boeken dat door de kinderen geleend mag worden is voor groep 1 
t/m 8 maximaal 3 boeken. De kinderen van groep 3 t/m 8 houden hiervan 1 
boek op school om te gebruiken tijdens de vrije leestijd.       

• Het lenen op school kan zonder bibliotheekpas.    

• De leentermijn is maximaal 3 weken, daarna kunnen de boeken evt. verlengd 
worden.   

• Wij vragen u zorgvuldig met de boeken om te gaan en deze altijd in een tas te 
vervoeren (niet bij de lunch i.v.m. 
mogelijk lekkende bekers).   

• Mocht er een boek zoekraken of 
beschadigen neem dan zelf even contact 
op met de leerkracht van uw kind of met 
de leescoördinator Elly van Rooij.   

Als bijlage informatie over “de Bieb op school” 
(dBos). 

 
Schoolfotograaf: 
Er worden dit jaar weer schoolfoto’s gemaakt door Flitzer!.  
Zoals in de jaarplanning te vinden komt de fotograaf op dinsdag 14 september.  
De portretfoto’s worden binnen genomen. De groepsfoto’s in principe buiten, maar 
bij slecht weer ook binnen. 
 
Wij hebben weer zin om alle kinderen te zien stralen op de foto’s! 
Groetjes de schoolfotograafcommissie 

 
NIEUWS UIT DE GROEPEN 

Gouden weken 
De eerste weken van het nieuwe schooljaar hebben alle 
groepen activiteiten die erop gericht zijn om snel een positief 
groepsklimaat te ontwikkelen; de ‘Gouden weken’. Hierbij is 
een goede interactie tussen de leerkracht en de kinderen 
belangrijk, zodat er het gehele schooljaar een fijne sfeer in de 
groep heerst. Het is een basis voor het werken met groepen 
kinderen. Het accent ligt op groepsvormende activiteiten en 

een goed contact met de ouders. 
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Tijdens deze gouden weken hebben we ook aandacht voor de 10 gouden regels. 
Deze regels vindt u hieronder. Gedurende het verdere schooljaar staat telkens 1 
gouden regel gedurende 2 weken centraal. Hieraan wordt in die periode extra 
aandacht besteed in de klassen. 

De 10 gouden regels: 

Op onze school: 
1. ….Hoort iedereen erbij 
2. ….Is iedereen anders en ergens goed in 
3. ….Geven we elkaar complimentjes 
4. ….Praten we met elkaar en niet over elkaar 
5. ….Luisteren we naar elkaar 
6. ….Helpen we elkaar 
7. ….Zijn we voorzichtig met spullen van een ander 
8. ….Zijn we aardig voor elkaar, ook op social media 
9. ….Houden we op als iemand zegt: Stop! 
10 ….Vinden we pesten niet cool! 

WeCycle inzamelactie! 
Leerlingen van Basisschool De Disselboom uit Wintelre helpen hun ouders recyclen; 
bewaarsmoezen kunnen echt niet meer! 

Overal in Nederland liggen afgedankte elektrische apparaten, ook wel e-waste 
genoemd, die al lang 
ingeleverd hadden 
kunnen worden voor 
recycling, maar het komt 
er heel vaak niet van. De 
kinderen van Basisschool 
De Disselboom uit 
Wintelre gaan hun 
(groot)ouders nu een 
handje helpen, want al 
die bewaarsmoezen 
kunnen echt niet meer. 
De school doet mee met 
de jaarlijkse inzamelactie 
voor kleine apparaten van Wecycle. Dat levert ons grondstoffen op en een mooie 
beloning voor de school. 
 

NIEUWS EXTERNEN 
Experimenteren met de gekke professoren van Mad Science! 
Binnenkort komt Mad Science een wetenschap & techniek cursus verzorgen op De 
Disselboom, waar de kinderen van groep 3 t/m 8 zich voor kunnen inschrijven. 
 
We starten met een spectaculaire science show op 15-9-2021. 
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De kinderen gaan tijdens de cursus aan de slag met talloze experimenten, activiteiten en 
demonstraties. De lessen liggen dicht bij de belevingswereld van de kinderen en stimuleren 
een onderzoekende leerhouding.   
 
Schooljaar 2021-2022 staat in het teken van Natuurkunde. 
Werken met prisma's om licht te delen, maak kennis met UV- licht en ga op het puntje van je 
stoel zitten voor een heuse mini, indoor, vuurwerk-show!!! Luisteren hoe geluiden zich 
transporteren door vaste materialen en gassen. Laser Oscilloscopen tonen de frequenties 
die je eigen stem maakt. Kortom, we gaan geluidsgolven horen, zien en voelen! O ja, sorry 
ouders, maar de take-home van deze les heeft alles met GELUID te maken. Je weet 
misschien dat polen elkaar aantrekken en afstoten. Laten we dat gebruiken om dingen te 
laten zweven! De aarde is zelf ook magnetisch, wel zo makkelijk bij het maken van een 
kompas. Test je smaakpapillen op je tong om te leren over smaakgevoeligheid. Leer o.a. 
geurmonsters in reageerbuizen onderzoeken aan de hand van een aromatisch experiment. 
Onderzoek de fysica van optische illusies en houdt je hersenen voor de gek. Ken jij het effect 
van een stroboscoop? Je leert verder hoe holle en bolle lenzen werken en bouw je je eigen 
periscoop om mee naar huis te nemen. Werp licht op de vier jaargetijden en ontdek hoe 
lucht het weer beïnvloedt. Maak kennis met de instrumenten die meteorologen gebruiken 
om het weer te meten en kom met je eigen weersvoorspelling.  
 
Kinderen krijgen op deze manier een positieve kijk op wetenschap & techniek en beseffen 
beter hoe het de wereld om hen heen beïnvloedt. Observeren, analyseren en conclusies 
trekken zijn immers belangrijke vaardigheden, voor nu en later. Na iedere les krijgen de 
kinderen materialen en informatie mee naar huis om thuis verder te leren en 
experimenteren.  
De activiteiten vinden plaats in een lokaal op school. 
 
Data van de cursus: 
Woensdag 29-9-2021 
Woensdag 6-10-2021 
Woensdag 13-10-2021 
Woensdag 20-10-2021 
 
Starttijd: 12:45 (lessen duren 60 minuten) 
Inschrijven kan via inschrijven.mad-science.nl 
Inschrijftermijn loopt tot en met: 27-9-2021 
Deelname bedraagt € 54,50 per kind, incl goodies, leskaarten en Mad Science polsbandje. 
 

BIJLAGEN 

• Folder dBos – plezier in lezen (informatie over “de Bieb op school”) 

KOPIJ 

Kopij s.v.p. inleveren voor het volgende nummer van de digitale Nieuwsbrief uiterlijk 
op 06-10-2021 bij de redactie, bij voorkeur per e-mail. 

Colofon: 
Copyright Basisschool de Disselboom 
Eindredactie: managementteam 
Telefoon: 040-2051580 
e-mail: disselboom@veldvest.nl 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmad-science-aanmeldingen.firebaseapp.com%2Fbrabant&data=04%7C01%7C%7Ce331e6c9804a42275bfc08d96c86e8fa%7C7d22c0ef3bc44f548ab20eab5c4f89d7%7C0%7C0%7C637660148965306475%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=3WMBs3LfG43E82xbq9c1rQTi%2FqsLUGqK9hD%2BqSkmdoY%3D&reserved=0
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