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VERJAARDAGEN 

De komende periode zijn jarig:  
Erwin (groep 8) 
Bart (groep 5) 
Amy (groep 4) 
Raf (groep 4) 
Ellis (groep 4) 
Jens (groep 6) 
Gijs (groep 8) 
Sam (groep 6) 
Bram (groep 6)  
 

BELANGRIJKE DATA 

• 28-10 t/m 01-11:  Ouders in de klas van 8.30 uur – 9.00 uur 

• 01-11:   Groepen 1-2 en 3, boswandeling 

• 04-11 t/m 08-11:  Schoolbieb gesloten 

• 05-11:  Studiedag, alle leerlingen zijn vrij   

• 06-11:  Groep 5-6, project 3D printen 

• 14-11:   Groepen 1-2, bezoek de Muzenval, “de vervelende bus” 
 

INFORMATIE, vanuit mt 

Onze schoolafspraak voor de komende weken is: 
‘Op onze school luisteren we naar elkaar’  
 
Staking 
Op woensdag 6 november is er een landelijke 
stakingsdag uitgeroepen door de onderwijsbonden. 
Alhoewel een aantal teamleden gaat staken is er 
voldoende personele bezetting om de school open te 
houden. Alle leerlingen worden dus op 6 november 
gewoon op school verwacht! 
 
Website 
De nieuwe website is online! 
Als u nu naar www.bsdedisselboom.nl gaat dan komt u meteen op de nieuwe 
website. Mocht u onduidelijkheden tegenkomen of foutmeldingen krijgen, mag u dit 
melden bij Ida van de Ven (i.vandeven@veldvest.nl). 
Voorheen kon u uw kind ziekmelden via de website, dit gaat met de nieuwe site niet 
meer. U kunt de leerkracht van uw kind mailen, graag voor 8.15u of vanaf 8.00u 
bellen naar school (040-2051580).  
 
Jantje Beton 
De opbrengst van de verkoop van de Jantje Betonloten is inmiddels bekend gemaakt. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjBkpqaoa3lAhWC_aQKHcJPCIsQjRx6BAgBEAQ&url=https://toptotteen.info/algemeen/top-tot-teen-feest-23-maart/&psig=AOvVaw1xVV4QVDdgfP4aJBaw6BMd&ust=1571744101183091
http://www.bsdedisselboom.nl/
mailto:i.vandeven@veldvest.nl
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Wij krijgen weer het mooie bedrag van 597 euro bijgeschreven, waar we uiteraard 
heel blij mee zijn. 
Iedereen die een lot heeft gekocht, hartelijk dank voor uw bijdrage. 
 
Schoolfruit 
Ook dit schooljaar ontvangen wij weer schoolfruit. Dit schooljaar is dat in de periode 
van 11 november t/m 17 april 2020. De dagen waarop het geleverd gaat worden is 
tot nu toe nog onbekend, zodra wij meer weten hoort u dat van ons.  
 
Zwangerschapsverlof Karlijn 
Inmiddels is juf Karlijn aan het genieten van haar zwangerschapsverlof. We wensen 
haar fijne verlofweken en een voorspoedige bevalling. 
We hebben u er eerder al over geïnformeerd dat Tim van Nunen het verlof voor 
Karlijn invult, waardoor de leerlingen geen grote veranderingen ervaren. 
 
Inloop voor ouders  
In de week van 28 oktober is er elke dag van 8.30 uur tot 9.00 uur de mogelijkheid 
om een half uurtje in de klas te komen kijken. Andere jaren was er een grote 
opkomst en de kinderen hebben kunnen laten zien hoe het werken in de 
groepen eruitziet.  
Tijdens dit half uurtje ziet u de les die normaal gesproken gegeven zou worden in de 
klas. Ouders zijn welkom om één keer aan te sluiten bij hun eigen zoon of dochter. 
Om zo min mogelijk verstoring van de les te creëren willen we vragen om geen 
jongere broertjes of zusjes mee te nemen.  
 
Nieuws van de Schoolraad 
Dit schooljaar staat de jaarlijkse thema-avond gepland op 20-01-2020 
Het belooft een inspirerende avond te worden, dus houd de datum vrij.  
We hebben de kinderboekschrijver Erik van Os uitgenodigd voor een lezing ter 
bevordering van het zelfstandig lezen door kinderen en voorlezen door ouders. 
  
 Erik van Os 
Geboortejaar   1963 
Geboorteplaats Berkel-Enschot Noord-Brabant 
Website   erikvanosenellevanlieshout.nl  
 
Erik van Os schrijft al zo lang hij kan schrijven. Hij volgde 
een opleiding tot kleuterleider en studeerde enkele jaren 
Nederlands. Hij werkte als groepsleider, kleuterleider, 
poppenspeler,  brugwachter, gezondheidsvoorlichter en hoofdredacteur van een 
kindertijdschrift. 
 
Sinds 1992 verschijnen er van hem kinderboeken, liedjes en versjes (o.a. voor 
Sesamstraat) die hij meestal samen schrijft met zijn vrouw Elle van Lieshout. Hun 

http://erikvanosenellevanlieshout.nl/
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prentenboeken worden wereldwijd uitgegeven en staan met grote regelmaat in de 
Prentenboeken Top 10 van de Nationale Voorleesdagen. Hun laatste dichtbundel 
'Niets liever dan jij' werd in 2017 bekroond met een Vlag en Wimpel. Door de vele 
AVI leesboeken is hun werk in vrijwel alle klaslokalen en bibliotheken te vinden. 
 

       
 
   

NIEUWS UIT DE GROEPEN 
De tweede droom 
Donderdag voor de vakantie ging de droom van de leerkrachten van groep 6-7-8 in 
vervulling, namelijk “Op hetzelfde moment in de hele school lezen”. Alle kinderen 
van groep 6-7-8 bereidden die week een verhaal voor. Op donderdag kreeg iedereen 
een klein groepje kinderen uit de lagere groepen mee. Ze zochten in de school een 
gezellig plekje en lazen vol enthousiasme voor. De kinderen genoten... en de 
leerkrachten ook! Wat een gezelligheid! 
 

                  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bieb 
In verband met het overgaan naar een ander uitleensysteem is de schoolbieb van 4 
t/m 8 november gesloten. 
We hopen maandag 11 november weer uit te kunnen lenen. 
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SCHOOLTHEMA 

Thema herfst: beweeg-knap 
Groep 1-2 
We zijn deze week gestart met het thema herfst. De h van herfst zal vanaf komende 
week centraal staan.  
We hebben deze week als weektaak een herfstboom schilderen met vingerverf. De 
blaadjes dwarrelen in verschillende kleuren van de boom. Ook hebben we een 
rekenspel in het herfst thema.  
Op 1 november gaan we een herfstwandeling maken. Hiervoor zoeken we nog 
chauffeurs voor beide groepen 1-2 en groep 3. Aanmelden kan bij de 
klassenouders. Alle ouders hebben hier een mail over ontvangen.  
Volgende week hebben we het maken van een poppenkastverhaal gepland staan. De 
verhalen die bedacht en geoefend zijn in de klas mogen we dan laten zien en horen 
bij de peuters van NummerEen.  
 
Groep 4-5 
Afgelopen maandag zijn de groepen 4 en 5 op bezoek geweest bij de bosschuur. We 
zijn gestart met een mooie wandeling door het bos. We hebben geleerd wat het 
verschil is tussen een den en een spar, maar ook dat er heel veel soorten 
paddenstoelen zijn.  
Daarna mochten we met schepnetjes in het water op zoek naar dieren. We hebben 
waterspinnen, wormpjes en nog veel meer gevonden. 
Het was een geslaagde ochtend! 
(alle papa’s en mama’s die gereden hebben, nogmaals bedankt!) 
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GEZONDE TRAKTATIES 

 

 
Traktatie groep 4                                                    Traktatie groep 1/2b: plakje appel 
 

 
Gezonde schoolproject groep 5-8: 'Ik eet het beter' 
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 Traktatie groep 3  Traktatie groep 4 

 
Fruittuintje kind juf Mieke 
 

NIEUWS EXTERNEN 
Starclass  
Nieuwe Star Class theatercursus op de Disselboom    
Dit schooljaar biedt Star Class opnieuw een theaterprogramma van 6 lessen aan op 
basisschool de Disselboom. De cursus is bestemd voor kinderen uit groep 3 tot t/m 8 
(nieuw programma t.o.v. afgelopen jaren). De kinderen zullen aan de slag gaan met 
verschillende boeiende facetten van acteren en theater. De cursus eindigt met een 
spetterende open les (laatste half uur van de laatste sessie).  
Hieronder treft u de data en tijden aan voor dit traject : 
 
Data:  29 november, 6 december, 13 december, 10 januari, 17 januari, 24 januari  
Tijden: 14:45 tot 15:45 (kinderen worden vanaf 14:30 opgevangen)  
 
De kinderen worden direct na de reguliere lestijd opgevangen door onze Star Class 
docent. De lessen starten een kwartier na schooltijd en duren iedere keer een uur.  
Voor meer info kunt u altijd bellen met 040-2572410 of mailen 
naar info@enthousiasment.nl.   
 
Indien u uw kind in wil schrijven (dit graag doen voor 21 november) dan ook graag 
even mailen naar info@enthousiasment.nl.  U ontvangt dan van ons per 
ommegaande een inschrijvingsmail. Uw kind krijgt op 1 november de papieren flyer 

mailto:info@enthousiasment.nl
mailto:info@enthousiasment.nl
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mee vanuit school. U kunt ook inschrijven door het strookje uit de flyer in te vullen, 
te fotograferen en terug te mailen. U mag het strookje ook per post sturen naar : 
Enthousiasment  
Hulst 11  
5662 TC Geldrop  
                                                                                                  

BIJLAGEN 
  

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 

 


