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Kalender september - oktober.
21 en 24 september
28 september
1 oktober
3 oktober

10 oktober
10 oktober
12 oktober
9 t/m 21 oktober
26 oktober

Studiedagen. De kinderen zijn een heel lang weekend vrij!!
8.30 uur Jaarvergadering Oudervereniging in het teamkamertje
Opening Kinderboekenweek met als thema “Vriendschap”.
Streetwise. Een verkeersdag voor de hele school die wordt
verzorgd door de ANWB. Zie https://youtu.be/JjA48pMpg8s
Voor het Streetwiseonderdeel Trapvaardig brengen de groepen 7
en 8 hun eigen fietsen mee!!!!!
Internationale kookdag groep 1 en 2
Groep 5 naar Kasteel Heeswijk
Afsluiting Kinderboekenweek
Herfstvakantie
Verkeersproject “Dode hoek” voor de groepen 6 – 7 – 8. Deze
wordt verzorgd door Buurt Bestuurt Vliedberg, transportbedrijf Kuijs
en Hans van Rijswijk.

Verder nog …….
ANWB Streetwise
Op 3 oktober van half 9 tot 12 uur komt er een spannend verkeersprogramma bij ons op
school. ANWB Streetwise leert alle kinderen van de basisschool door het oefenen met
praktijksituaties beter om te gaan met het huidige verkeer.
ANWB Streetwise bestaat uit 4 onderdelen
- Bij Toet toet leren de groepen 1 en 2 in de speelzaal verkeersgeluiden herkennen en
oefenen het veilig oversteken. Daarnaast wordt geoefend met de autogordel in combinatie
met het kinderzitje.
- Tijdens Blik en klik leren de groepen 3 en 4 in de gymzaal over veilig oversteken. Het
belang van het dragen van de veiligheidsgordel en gebruik van een kinderzitje in de auto
wordt geoefend met een spannende gele elektroauto.
- Hallo auto leren de groepen 5 en 6 Paulus Potterstraat over de remweg van een auto en
de invloed van reactietijd op die remweg. Ze nemen zelf plaats op de bijrijdersstoel van een
ANWB-lesauto en mogen zelf remmen. Ook het belang van het dragen van een
veiligheidsgordel en een stoelverhoger komt in deze les aan bod.
- Bij Trapvaardig tenslotte trainen de groepen 7 en 8 op het schoolplein in praktische
fietsvaardigheid. Er wordt gefietst over een uitdagend parcours en ze trainen moeilijke
manoeuvres. Ook rijden ze met een zware rugzak op. Zodat ze straks beter voorbereid zijn
op het zelfstandig fietsen naar de middelbare school.
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Doekoe-actie levert fijne ballen op.

Veel ouders hebben in het voorjaar aan de Doekoe-actie van COOP meegedaan. Van de
opbrengst mochten wij fijne zachte ballen voor de speelzaal kopen. Juf Karin gaat nog even
de gele ballen oppompen.

Red jezelf, red je vriendje.
Alle groepen 7 binnen de Scala scholen gaan 2 keer
per schooljaar naar ‘Red jezelf, Red je vriendje’.
Deze gym-excursie, met toegevoegde waarde voor
het
bewegingsonderwijs,
is
een
samenwerkingsactiviteit tussen het Scala Sport en
Beweegteam, de sportacademie van het Koning
Willem 1College en het Gemeentelijk Sportbedrijf.
Onze groepen 7 gaan op 28 oktober 2018 en 25
februari 2019 naar zwembad Die Heygrave in
Vlijmen. De leerlingen volgen bij RJRJV een
oefen/testprogramma in het water. Alle belangrijke
vaardigheden om jezelf (en een ander) te kunnen
redden tijdens calamiteiten in en op het water komen
bij RJRJV aan bod: zwemmen bij golfslag en met
schaatsen aan, jezelf weer in veiligheid brengen na
omgeslagen te zijn met een bootje, jezelf
Volg ons nu ook op: www.facebook.com/paletvlijmen
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zwemmend oriënteren in troebel water, veilig op de kant komen nadat je onder het ijs gezakt
zou zijn en het redden van een ander.
De leerlingen beleven erg veel plezier aan deze sportieve activiteit. Doordat ze tijdens
RJRJV leren en oefenen wat je het best kunt doen als je onverwacht en ongewild in het
water valt, vergroten de leerlingen hun vaardigheden, zelfbewustzijn en zelfvertrouwen te
water. Dit vinden we heel belangrijk. De leerlingen krijgen beter zicht op hun eigen
mogelijkheden en moeilijkheden te water. Ook voor ouders is dit goed om te weten, bijv. met
het oog op zelfstandig naar het zwembad gaan. ‘Red jezelf, red je vriendje’ is geen
vervanger voor het vroegere ‘schoolzwemmen’. Wij wensen de kinderen van groep 7 veel
plezier en succes!
Op woensdag 31 oktober 2018 en zaterdag 10 november 2018 kunnen leerlingen van onze
school (niet enkel de groepen 7), tegen gereduceerd tarief, komen zwemmen in die
Heygrave omdat RJRJV gekoppeld is aan ‘School van de Week’. Je krijgt een week van
tevoren een kortingskaartje van juf Karin. Tenslotte wordt er, voor alle kinderen met
zwemdiploma die de onderdelen uit RJRJV willen ervaren of oefenen, in herfst-, kerst- en
meivakantie een survival-zwem-les georganiseerd in zwembad die Heygrave, zie Boekje
Sjors Sportief-Creatief / https://www.sjorssportief.nl gemeente Heusden.

Juvans en Bijeen.
De schoolmaatschappelijk werker
Fijn! De meeste kinderen gaan graag naar school. Maar soms kan school ook ingewikkeld
zijn. Hoe ga je om met vriendjes en vriendinnetjes en wat als je het moeilijk vindt om vragen
te stellen in de klas? Misschien word je wel uitgelachen. Herkent u deze of andere vragen bij
uw kind? Heeft u zelf zorgen over de opvoeding of loopt het niet lekker thuis? Praat eens met
de schoolmaatschappelijk werker. Samen werkt u aan oplossingen.
Voor u en uw gezin
De schoolmaatschappelijk werker is er voor u en uw gezin. U bent welkom met al uw vragen
en zorgen over de kinderen, de opvoeding en de situatie thuis. Misschien piekert u over de
opvoeding of over geld. Want ook voor school heeft uw kind weer spullen nodig. Misschien
snapt u niet waarom uw kind steeds verdrietig is. U zou willen dat hij meer weerbaar wordt.
Of u ligt wakker van de scheiding: hoe vertelt u het de kinderen? Soms ziet u door de bomen
het bos niet meer.
De schoolmaatschappelijk werker geeft advies en biedt ondersteuning. Dat kan een sociale
vaardigheidstraining zijn voor uw kind, een aantal gesprekken met u of opvoedgesprekken bij
u thuis. Samen kijkt u wat het beste past. Want elk gezin is anders en ieder kind is uniek. De
schoolmaatschappelijk werker is deskundig en biedt maatwerk.
Vraag op school naar Aletta van der Hagen schoolmaatschappelijk werker.
Of bel naar Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening via (073) 644 42 44.
Volg ons nu ook op: www.facebook.com/paletvlijmen
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Sjors sportief en Sjors creatief.
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Kinderuniversiteit.
Elk schooljaar organiseert de Kinderuniversiteit van Tilburg University een aantal colleges
voor ALLE kinderen uit groep 6, 7 en 8 van de basisschool. Deze gratis kindercolleges op
de campus van Tilburg University laten kinderen kennis maken met wetenschap. De
hoogleraren zijn inspirerende docenten die alles over het collegeonderwerp af weten.
Jaarlijks bezoeken honderden kinderen uit verschillende provincies deze colleges die zeer
enthousiast worden ontvangen door zowel de kinderen, hun ouders/begeleiders, de scholen
en niet in de laatste plaats door de hoogleraren zelf.
Het eerste college van schooljaar 2018-2019 staat gepland op woensdagmiddag 31
oktober (15.00-16.00u). Professor (milieu-economie en klimaatdeskundige) Reyer Gerlagh
neemt de kinderen mee naar zijn onderzoeksgebied dat momenteel volop in de
belangstelling staat. De titel van het college is: ‘Lekker warm?’. Op woensdagochtend 14
november (10.00-11.00u) is er een college speciaal voor Plusklassen.

Meer informatie over de Kinderuniversiteit en aanmelden voor een kindercollege:
www.tilburguniversity.edu/kinderuniversiteit
We verheugen ons erop om leerlingen van uw school bij de kindercolleges te mogen
verwelkomen! Natuurlijk zijn ouders en begeleiders ook van harte welkom.
Overigens … 4 oktober organiseert Tilburg University Junior nog een andere activiteit:
Junior Night University vanaf 18.30u. Dit is een onderdeel van Night University, hèt
jaarlijkse campusfestival voor iedereen. Voor junioren van 9 t/m 12 jaar is er een speciaal
onderdeel: Junior Night University. Dit jaar staat Night University in het teken van
Werelddierendag. Junioren kunnen tijdens dit festival ontdekken wat wetenschap is door te
doen, te bewonderen en te ontdekken. Er zijn verschillende minilezingen, workshops en
activiteiten. Meer informatie en aanmelden: https://juniorkennisbank.nl/…/09/10/juniornight- /

Kleppermandagen in de herfstvakantie.
Spektakel voor kinderen op woensdag 17 en zondag 21 oktober in de heemtuin in Heusden!
Kinderen met hun (groot)ouders zijn dan heel welkom. Wil je in de huid van ’n beestje
kruipen, ’n vleermuis maken, ‘n storm veroorzaken of ’n lekker herfstsoepje bij elkaar
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Deze natuur-educatiedagen beloven opnieuw bijzonder te worden. Speuren naar de kleppers
van de klepperman, compost maken, zien en horen wat bijen doen, speuren naar kabouters
en schuilplaatsen zoeken…. dat en nog veel meer staat op het programma.
Het spel, de beleving en het samenwerken tussen kinderen en hun begeleiders zijn de
elementen die deze dagen tot een feest maken.
Op de kleppermandagen is er ’s middags vrije inloop tussen 12 en 4 uur. De dagen zijn
bestemd voor kinderen tussen 4 en 9 jaar, begeleid door (groot)ouders. Zij worden gehouden
in de heemtuin de Meulenwerf, Molenstraat, Heusden. Er staat een bus voor uw vrijwillige
bijdrage. Het is leuk om een fototoestel mee te nemen.
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