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VERJAARDAGEN 

De komende periode zijn jarig:  
Noor (groep 5) 
Lars (groep 4) 
Maud (groep 6) 
Dex (groep 1) 
Tijl (groep 4) 
Gilano (groep 7) 
Sjors (groep 2) 
Faas (groep 3) 
Femke (groep 1) 
Maria (groep 6) 
Suze (groep 6)  
 

BELANGRIJKE DATA 

 20-12: Kerstontbijt op school 

 20-12: Alle leerlingen zijn om 12.30 uur vrij 

 23-12 t/m 03-01: Kerstvakantie 

 25-12: 09.30 uur, Kindergezinsviering kerst 

 25-12: 11.00 uur, Kindje wiegen voor peuters en kleuters 

 08-01: Luizencontrole 

 13-01: Start Leefstijl, thema 4 

 16-01: Inschrijfmiddag voor nieuwe leerlingen 

 17-01: Peuteractiviteit 
 

INFORMATIE, vanuit mt 

Onze schoolafspraak voor de 
komende weken is: 
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Kerstontbijt  
Morgen staat het kerstontbijt gepland in alle groepen. Alle kinderen mogen dan zelf 
zorgen voor bestek, een bord en een beker. Na het ontbijt zullen we naar het verhaal 
van ‘geen stille nacht’ in de culturele zaal gaan luisteren.  
 
Voor iedereen alvast fijne feestdagen!  
 
Geboorte Krijn 
Hoera, juf Karlijn is bevallen van een zoontje ‘Krijn’!  
Hij is geboren op zaterdag 30 november. Juf Karlijn, Krijn en haar man maken het 
goed.  
 
Gevonden voorwerpen 
We willen er een gewoonte van maken om voor elke vakantie (dus 5x per jaar), de 
gevonden voorwerpen op te ruimen. Deze zijn uitgestald naast de trap bij groep 3. 
De spullen worden telkens op maandag na de vakantie weggehaald en 
schoongemaakt. Vervolgens worden ze dan nog tot de volgende vakantie op zolder 
gezet. Dus mocht u nog iets kwijt zijn en daar later achter komen, dan is het niet 
meteen weg. Zo komen de spullen die er al lang liggen en de pas verloren spullen 
niet meer door elkaar en is er een grotere kans om iets terug te vinden. 
Dus ga morgen nog eens kijken! 
 
Brigadieren 
Zoals eerder gecommuniceerd ging per 1 december een brigadierouder stoppen. Dit 
betekent dat er vanaf nu géén hulp bij het oversteken is op vrijdagmiddag. We 
hebben meerdere oproepen gedaan voor nieuwe ouders. Hier zijn helaas geen 
reacties op gekomen. Mocht u alsnog willen helpen geef dat dan door aan de 
leerkracht van uw kind. 
 

Groeten de Verkeerscommissie 

Evi en Geertje 
 

 

NIEUWS UIT DE GROEPEN 

Hoekenwerk 1-2-3 
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Nieuwsbrief de Disselboom   
    
jaargang 15, Nieuwsbrief 09, 19-12-2019   

 

 
Bezoek molen van Luyksgestel groep 4 
Enkele weken geleden stond er een mandje in de klas. Daar bleek Molenmuis in te 
zitten. Molenmuis woont in een molen. In de klas luisterden we naar het verhaal en 
leerden we over de molen, graansoorten en het maken van brood. 
Gisteren mochten we een bezoekje brengen aan de molen! De molenaar kon ons 
veel vertellen, we mochten op de wieken klimmen, dekten een tafel en bakten ons 
eigen broodje. Dat smaakte natuurlijk superlekker! 
 
Bedankt aan de ouders die meegingen! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Nieuwsbrief de Disselboom   
    
jaargang 15, Nieuwsbrief 09, 19-12-2019   

 

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   
  
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Toegestane traktaties:   

 Groente   
 Fruit   
 Rozijntjes   
 Ongezouten en ongezoete nootjes   
 Soepstengels   
 Een prikker met worst, kaas, groente en fruit   
 Naturel popcorn  
 Gekookt ei  

 
Uitgedeelde traktaties 

mailto:i.vandeven@veldvest.nl
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Groep 1-2 
 

 

NIEUWS EXTERNEN 

Inloop- en inschrijfmiddag basisschool de Disselboom   
Nummereen Kinderopvang Wintelre 
Donderdag 16 januari 2020 van 16.00 tot 17.00 uur 
Basisschool de Disselboom in Wintelre is een Brede School. Daarom wordt er door 
de school en partner Nummereen Kinderopvang gezamenlijk een moment 
georganiseerd waarop alle ouders en kinderen welkom zijn. Tijdens dit moment kunt 
u sfeer proeven, informatie krijgen over de school, het peuterprogramma (voorheen 
peuterspeelzaalwerk) en de kinderopvang. Ook kunt u uw kind direct inschrijven.  
 
Wat is een Brede School? 
Een Brede School is een school waar meer wordt aangeboden dan alleen onderwijs. 
Een Brede School is een samenhangend netwerk van organisaties die werkzaam zijn 
in de sfeer van opvoeding, onderwijs en vrije tijd. In Wintelre participeert naast de 
Disselboom ook Nummereen Kinderopvang in de Brede School. Nummereen biedt 
het peuterprogramma aan, verzorgt dagopvang en buitenschoolse opvang en regelt 
samen met de basisschool het overblijven op school. 
 
Inschrijven, waarvoor en voor wie? 
Peuterprogramma    
Kinderen die 2,5 jaar worden in het schooljaar 2020/ 2021, kunnen aangemeld 
worden voor deelname aan het peuterprogramma. Het is belangrijk dat uw kind 
wordt aangemeld voor het peuterprogramma voordat hij/ zij achttien maanden oud 
is.   
 
Wat houdt het peuterprogramma in?  
Het peuterprogramma is bedoeld voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar.  Het heeft als doel 
peuters door middel van ‘spelend leren’ voor te bereiden op de basisschool. Dit 
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gebeurt wekelijks in 5,5 uur, verdeeld over twee dagdelen op woensdag- en 
vrijdagochtend. 
Meer informatie en het inschrijfformulier zijn te vinden op de website van 
Nummereen: www.nummereen.com  
 
Basisschool 
Wanneer uw kind vóór 1 oktober 2021 vier jaar wordt, bent u deze middag van harte 
welkom om uw kind aan te melden, als u dat nog niet gedaan heeft. De leerkracht 
van groep 1-2 en de directie zijn aanwezig om u en uw kind te ontvangen, informatie 
te geven over de basisschool, vragen te beantwoorden en u de school te laten zien. 
Inschrijfformulieren voor de basisschool kunt u verkrijgen in groep 1-2. 
Om uw kind in te schrijven is het nodig dat u een officieel document (ID-kaart, 
paspoort van uw kind, geboortebewijs van de gemeente of afschrift van de 
persoonslijst van de gemeente) meebrengt waarop zijn of haar 
burgerservicenummer staat vermeld.  
 
Voor het schooljaar 2020-2021 wordt eind maart de formatieplanning gemaakt en 
deze wordt gebaseerd op de daadwerkelijk ingeschreven kleuters. Mocht u deze 
middag verhinderd zijn, dan kunt u altijd een afspraak maken voor een andere 
datum of u kunt het aanmeldingsformulier afhalen bij de school. Enkele weken 
voordat uw kind naar school komt, krijgt u een uitnodiging om kennis te komen 
maken. Heeft u nog vragen?  
U kunt ons dagelijks bereiken op telefoonnummer 040 - 205 15 80. 
 
Dagopvang en buitenschoolse opvang 
Nummereen Kinderopvang biedt naast het peuterprogramma ook dagopvang en 
buitenschoolse opvang (bso) aan in de speciaal daarvoor ingerichte ruimten in 
gemeenschapshuis de Rosdoek. De dagopvang is voor kinderen van nul tot vier jaar. 
Bij de buitenschoolse opvang zijn kinderen van vier tot dertien jaar welkom na 
schooltijd. De dagopvang en de Clup (bso) zijn op maandag, dinsdag, woensdag, 
donderdag en vrijdag geopend tot 18.30 uur. 
Aanmelden voor de kinderopvang kan het hele jaar door. Wilt u graag een 
vrijblijvende kostenberekening of een kennismakingsgesprek?  
Neem gerust contact op: 0497 – 51 78 14 of info@nummereen.com.  
 
Meer informatie? 
Meer informatie kunt u vinden op de website van de school www.bsdedisselboom.nl 
en/of de website van Nummereen: www.nummereen.com.  
Indien u uw kind tijdens de inloopmiddag wilt inschrijven voor school, denkt u dan 
aan het document met zijn/haar burgerservicenummer. 
 
Graag tot donderdag 16 januari tussen 16.00 en 17.00 uur.  
 
Met vriendelijke groet,  

http://www.nummereen.com/
mailto:info@nummereen.com
http://www.bsdedisselboom.nl/
http://www.nummereen.com/
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Kinderopvang Nummereen en team basisschool de Disselboom 
                                                                                            

BIJLAGEN 
  

KOPIJ 

Kopij s.v.p. inleveren voor het volgende nummer van de digitale Nieuwsbrief uiterlijk 
op 13-01-2020 bij de redactie, bij voorkeur per e-mail. 

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

 
 
 

Wij wensen iedereen hele fijne feestdagen!! 
 
 

https://www.femma.be/nl/inspiratie/artikel/we-zien-er-ons-toe-genoodzaakt-de-activiteiten-even-te-minderen.

