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VERJAARDAGEN 

De komende periode zijn jarig:  
Gijs (groep 5), Lars (groep 4), Jules (groep 4),  
Veerle (groep 1), Mare (groep 6), Emma (groep 2),  
Molly Rose (groep 3), Mette (groep 2), Lenne (groep 1),  
Silke (groep 5), Faas (groep 3), Tijn (groep 4),  
Jari (groep 5) en Nena (groep 6). 
Allemaal van harte gefeliciteerd! 
 

BELANGRIJKE DATA 

 04-10:  de grote wetenschapsdag groep 5 t/m 8 

 05-10:  Dag van de leerkracht 

 07-10 t/m 11-10: week van de gezonde pauzehap groep 5 t/m 8 

 10-10 :  Afsluiting talentenweek ‘Samenknap” d.m.v. sport- en speldag  

 11-10:  Alle leerlingen zijn om 12.30 uur vrij  

 14-10 t/m 18-10:  Herfstvakantie 

 22-10 t/m 23-10: Proefcito groep 8  

 23-10:  Luizencontrole 
 

 

INFORMATIE, vanuit mt 

Onze schoolafspraak voor de komende weken is: 
‘Op onze school praten we met elkaar 
en niet over elkaar’ 
  
 

Inspectiebezoek 
Afgelopen dinsdag is de 
onderwijsinspectie op onze school op 
bezoek geweest. Inspecteur Mirjam 
Timmerman kwam in het kader van 
een verificatieonderzoek. Dat betekent dat ze op een vijftal kwaliteitsgebieden en 
standaarden de kwaliteit van het onderwijs op de Disselboom beoordeeld heeft. De 
beoordeling kon als volgt worden gegeven: onvoldoende-voldoende-goed. De 
standaarden waren: aanbod, didactisch handelen van de leerkracht, pedagogisch 
klimaat, sociale en maatschappelijke competenties (waaronder burgerschap) en 
onderwijskwaliteit. De inspecteur heeft klassenbezoeken afgelegd en is in gesprek 
gegaan met het MT, leerkrachten en leerlingen. Aan het einde van de dag heeft ze 
haar bevindingen gedeeld met het bestuur, de directie en aanwezige leerkrachten.  
Ze was zeer te spreken over de manier waarop het onderwijs aan leerlingen op de 
Disselboom wordt vormgegeven. Ze beoordeelde dan ook alle standaarden met een 
‘Goed’. Uiteraard zijn we bijzonder trots op dit mooie resultaat! 
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Voedingsbeleid 
We vinden het ontzettend fijn dat iedereen mee wil denken met betrekking tot het 
voedingsbeleid! 
Mochten er toch vragen of opmerkingen zijn, horen we dat graag, zodat we dit mee 
kunnen nemen tijdens het overleg met de werkgroep. Op dit moment merken we 
dat er ouders zijn die hun bevindingen bij ons komen melden, maar dat er ook 
ouders zijn die de bevindingen in het dorp of op het schoolplein bespreken. We 
kunnen alleen iets doen met opmerkingen die ons bereiken, dus we willen u vragen 
om bevindingen, ideeën of vragen, bij de leerkracht van uw kind of bij iemand van 
het managementteam te melden.  
De afgelopen weken hebben we de opmerkingen die we van ouders ontvangen 
hadden verzameld en op de studiedag van 25 september met het team besproken. 
Naar aanleiding hiervan worden de opmerkingen van ouders en de meningen en 
ervaringen van het team meegenomen in de werkgroep. De werkgroep geeft 
vervolgens adviezen. Deze worden in de schoolraad besproken. Vervolgens wordt 
daar waar wenselijk eventueel iets aangepast of toegevoegd aan het voedingsbeleid.  
Mochten er aanpassingen worden gedaan, dan vermelden we dat in de Nieuwsbrief.  
Mocht u interesse hebben om aan te sluiten bij de werkgroep, kunt u voor 10 
oktober een mailtje sturen naar i.vandeven@veldvest.nl.  Meerdere ouders hebben 
zich al aangemeld, heel fijn!  
Donderdag 10 oktober ontvangen de ouders van de werkgroep een e-mail met 
daarin het voorstel voor een vergadering.  
 

Gevonden voorwerpen 
Loop voor de vakantie nog even langs de kast met gevonden voorwerpen 
(bij groep 3). Alles staat keurig uitgestald en in de mand zit kleding. De spullen die er 
op maandag na de vakantie nog liggen, gaan naar een goed doel. 
 

NIEUWS UIT DE GROEPEN 

Groep 1-2A 
We zitten helemaal in het thema ruimte. We hebben 
een raket gemaakt in de klas waar we echt in kunnen 
spelen. Ook hebben we een Melkweg van lampjes 
zodat we ons echt in de ruimte wanen.  
De letter van de week is de r van ruimte, op de tafel 
ligt al veel wat begint met deze letter. Knap hoor! 
 
Ook hebben we al 2x een brief gehad van Bliep. Dit is een ruimtewezentje die ergens 
in Wintelre in het bos is geland en zijn ruimteschip is tijdens de landing stuk gegaan. 
Hij heeft ons gevraagd of we hem willen helpen. We hebben een bouwtekening 
gemaakt en allemaal spullen verzameld die hij mag gebruiken om zijn ruimteschip te 
repareren. Nu hebben we geleerd dat ze in de ruimte ook internet hebben dus wij 
hopen dat Bliep dit berichtje kan ontvangen in zijn ruimteschip. 
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***Bliep, je mag de spullen komen halen***  

 
 

Groep 4-5 
Vorige week vrijdag hebben wij de verjaardag van de juffen gevierd. We hebben in 
de ochtend een circuit gedaan met de volgende activiteiten: oud hollandse spelen, 
drama, tegeltje versieren en muziek.  
Daarna zijn we met zijn allen gaan lunchen op ‘t Drieske. Daar hebben we allemaal 
spelletjes gedaan zoals vies en lekker land, schipper mag ik overvaren en tikkertje. 
De juffen hebben een cadeaukaart gekregen, zodat we leuke spullen kunnen kopen 
voor in de klas. Bedankt allemaal namens de juffen van groep 4 en 5.  
 
Groep 6-7-8 
Hallo allemaal, 
Mijn naam is Koen en ik ben 18 jaar oud. Afgelopen september ben ik begonnen aan 
het eerste jaar van hogeschool De Kempel in Helmond. In dit jaar mag ik gelukkig 
stage komen lopen op basisschool De Disselboom. Het eerste halfjaar zal ik te vinden 
zijn in groep 6/7/8. En daar zal ik voortaan iedere dinsdag zijn. Daar heb ik super veel 
zin in. Het lijkt me daarom een goed idee om mezelf even voor te stellen. 
 
Mijn naam is dus Koen en ik kom uit Best. Voordat ik aan De Kempel ben begonnen 
heb ik mijn havo afgerond. Hierna heb ik een tussenjaar gehad en ben ik gaan 
werken in de supermarkt. Zelf vind ik het heel leuk om gezellig wat te drinken met 
mijn vrienden. Ook hou ik ervan om in musicals te spelen of ernaar te kijken. Mijn 
droom was vroeger dan ook om of meester of musicalster te worden. En ik hoop nog 
steeds dat ik dat eerste waar kan gaan maken. 
 
Hopelijk heb ik mezelf zo een beetje goed voorgesteld. Als u nog vragen voor me 
heeft mag u die altijd stellen. Spreek me dan gerust aan. Zelf heb ik heel veel zin in 
het aankomende jaar en ik hoop u ook. 
Groetjes, 
Koen 
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SCHOOLTHEMA 

De komende weken staat het thema ‘in de ruimte’ centraal. Onder dit kopje plaatsen 
de clusters informatie over hoe er met het thema wordt gewerkt.   
 
Cluster 1-2-3 
Het thema ruimte is in de groepen al echt zichtbaar. De vitrinekasten, de 
speelhoeken maar ook op de ramen en aan de ‘waslijnen’ in de klas zie je 
van alles. 
De kinderen zijn enthousiast. Er is ook zoveel te ontdekken over de 
ruimte, de sterren en de planeten. In elke groep zijn we op onze eigen 
manier aan de slag gegaan met het maken van raketten/ ruimteschepen. 
De onderzoeksvragen staan ook in het teken van ruimte. Zoals 
bijvoorbeeld: Waar komen sterren vandaan? Welke planeten bestaan er 
allemaal? Waarom is het soms langer licht dan anders? Antwoorden op 
de vragen zijn te vinden in de groepen. 
 
Cluster 4-5 
Ook de kinderen van de groepen 4 en 5 gaan op reis naar de ruimte. Voor we dit 
avontuur aangaan, gingen we eerst op reis in ons dorp en in Nederland. 
Vanaf deze week leven we twee 
weken in de ruimte. We hebben al 
een kunstige ruimte-tekening 
gemaakt met vetkrijtjes en ecoline, 
tijdens een dramales werden we 
echte astronauten, Martijn van de 
bieb maakte met ons een 
naamgedicht over de ruimte, we 
hebben veel boeken in de klas en al heel wat eigen-plan-vragen werden beantwoord.  
 
Cluster 6-7-8 
De kinderen uit de groep 6, 7 en 8 gaan aanstaande vrijdag voorlezen aan de 
kinderen uit de groepen 1 tot en met 5. De boeken die zijn gekozen passen heel goed 
binnen het thema ‘Ruimte’. De kinderen zijn al enthousiast aan het voorbereiden.  
 

ACTIVITEITEN 

Kinderboekenweek  
Gisteren, 2 oktober, is de Kinderboekenweek van start gegaan. 
Deze werd geopend door lees-mediaconsulent Martijn Haneveer. 
Het thema van de Kinderboekenweek is "Reis mee!".   
Tijdens de opening werd duidelijk dat je middels het (voor)lezen van boeken in je 
fantasie overal naar toe kunt reizen. Niet alleen in eigen land of Europa, maar ook 
naar Australië, China, Brazilië…. 
Mars, Sanne, Mariëlle, Naomi en Monique, bedankt dat we met jullie een kijkje 
mochten nemen in de winkel "Boek en Reis". 
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We wensen alle groepen veel leesplezier met het gekregen boek van Boek en Reis! 
 

GEZONDE TRAKTATIES   

Voorbeeld om te trakteren  
Heeft u nog leuke ideeën die u graag wilt delen? Dan mag u dit mailen 
naar i.vandeven@veldvest.nl   
   
Krokodil:  
Snijd de komkommer in het midden in als bek van de krokodil. De prikkers met kaas 
en druiven kan je boven in het lijf steken.   

   
  
Toegestane traktaties:  

 Groente   
 Fruit   
 Rozijntjes   
 Ongezouten en ongezoete nootjes   
 Soepstengels   
 Een prikker met worst, kaas, groente en fruit   
 Naturel popcorn  
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Uitgedeelde traktaties:  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Traktatie groep 5    Leerkrachten traktaties 

NIEUWS EXTERNEN 

Verslag peuteractiviteit 23-9-2019 
We zijn vanmorgen met 16 peuters gestart tijdens onze peuteractiviteit. De opening 
was een gezellige kennismaking door middel van een namenspelletje. Daarna 
hebben we een muzikale beweegactiviteit gedaan verzorgd door NummerEen.  
De activiteiten van de peutergym werd voorgedaan door 2 kleuters. De peuters 
mochten klimmen en klauteren, mikken met ringen en pittenzakjes, kunsten maken 
over verschillende matten en een doelspel oefenen.  
Het was een gezellige ochtend waarin bewegen en kennismaken centraal stonden. 
De volgende peuteractiviteit zal plaatsvinden op 20 november met als onderwerp 
Sinterklaas. 
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Verkeerscommissie 
Beste ouders, 
Het schooljaar is gestart en zoals jullie vast gezien hebben is het rooster van de 
brigadiers nog niet helemaal rond. Een keer in de twee weken op donderdag hebben 
we geen brigadiers. Intussen hebben we een spontane aanmelding gekregen van een 
ouder die samen met haar kind de ochtend van deze donderdag wil gaan 
brigadieren. Wij zijn daar heel blij mee! 
Nu zoeken we nog 1 ouder en 1 leerling die op donderdagmiddag, eens in de twee 
weken willen brigadieren. Heeft u tijd om dit te doen, meld u dan aan via 
onderstaand strookje en lever het in bij de leerkracht van uw kind. Kinderen mogen 
ook aanmelden via het strookje en hoeven de regel van de ouder dan niet in te 
vullen. 
Een ander punt van aandacht is de veiligheid rondom de parkeerplaats van school 
naast Kempkeshof. We zien dat het aantal kinderen groeit dat vanaf de Slikdijk komt, 
voor Kempkeshof door loopt en de parkeerplaats oversteekt om naar het schoolplein 
te lopen. De automobilisten die van de parkeerplaats komen, kunnen deze kinderen 
moeilijk zien. De brigadiers geven aan dat de situatie niet veilig is en we willen juist 
wèl veiligheid rondom de school. Een veilige alternatieve route vanaf de Slikdijk is 
door de woonwijk heen lopen of fietsen. Je steekt dan de Slikdijk over, gaat de 
Akkerweg in en je kunt dan via de Steenoven en Kempkesveld naar school. We 
hopen dat de kinderen die uit de nieuwe wijk bij de Koemeer via deze veiligere route 
naar school komen. 
Groeten namens de Verkeerscommissie, Evi van der Heijden en Geertje van Dooren 
 
Naam……………………………………………………………. 
Ouder van …………………………………..uit groep………………………wil helpen met 
brigadieren op donderdagmiddag eens in de twee weken. 
                                                                                             

BIJLAGEN 
 GGD infoavond zindelijkheid 

 Flyer kabouterpad 

 Flyer herfstwandeling 

KOPIJ 

Kopij s.v.p. inleveren voor het volgende nummer van de digitale Nieuwsbrief uiterlijk 
op 21-10-2019 bij de redactie, bij voorkeur per e-mail. 

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

 


