
 

 

 

 

Zoals u ziet hebben wij een nieuwe nieuwsbrief! We willen u 

vaker en uitgebreider gaan informeren zodat u nóg beter weet 

wat we allemaal op school doen. Zeker in tijden van corona, 

waardoor we nu helaas geen ouders in de school mogen 

ontvangen, is het fijn dat u toch leest wat de school aan 

leerzame activiteiten onderneemt. En dat zijn er een heleboel!  

 

Zo zijn we dit schooljaar met de nieuwe rekenmethode Getal & 

Ruimte Junior gestart. Een methode die beter aansluit bij de 

leerbehoeften van onze kinderen. Zo behandelen we bijvoorbeeld 

per les één rekenonderwerp met één leerdoel en is de structuur 

van de lessen elke keer hetzelfde. Dit helpt de kinderen. In deze 

nieuwsbrief leest u ook over de start op school met de methode 

Breinhelden, zeer interessant en waardevol!  

 

Uiteraard zijn we ook weer gestart met de leerlingenraad. 

Verderop in de nieuwsbrief leest u daar meer over. Het is 

fantastisch dat we een enthousiaste groep kinderen hebben die 

meedenken in het belang van de school. Dat is goed voor de 

school maar zeker ook voor de betrokkenheid van de kinderen! 

 

Tot slot: net zoals u volgen wij het nieuws rondom corona op de 

voet. We wachten op mogelijk nieuwe maatregelen en zullen u 

per mail informeren als dat nodig is.  

 

Ik wens u veel lees- en kijkplezier in onze nieuwe nieuwsbrief. 

 

We zien en spreken elkaar! 

 

Namens het hele team, 

 

Met vriendelijke groet, 

Geert van Stiphout 

 

 

 

3 dec.   Sinterklaas 

 

6 dec.   STUDIEDAG 

(alle kinderen zijn vrij) 

 

15 dec. vergadering 

leerlingenraad 

 

23 dec.  Kerstviering 

  

24 dec.  School om12.30 uur 

uit. Start kerstvakantie  

  
   

In unit rood worden kerststukjes 

gemaakt. Wij zijn daarvoor op zoek 

naar versieringen voor in de 

kerststukjes. Denk aan: kleine 

kerstballetjes, kaarsen, etc.



 

Na de herfstvakantie zijn we op 

school gestart met Breinhelden. 

Aan de hand van de methode 

Breinhelden gaan we oefenen 

met de executieve functies. 

Executieve functies zijn niet 

hetzelfde als intelligentie. Het 

zijn vaardigheden waarmee je je 

eigen gedrag kunt sturen; het 

zijn de regelfuncties van de 

hersenen. Je hebt ze de hele dag nodig, zeker ook bij het leren op school. 

Executieve functies zijn belangrijk voor het schoolsucces. Bij kinderen zijn deze volop in 

ontwikkeling en dat gaat nog door totdat ze ruim twintig jaar oud zijn!   

  

De ontwikkeling van executieve functies kunnen we stimuleren door te oefenen. Dit is 

vergelijkbaar met sporten: hoe vaker je het doet, hoe beter je wordt. Breinhelden vertelt het 

verhaal van Effi en Furon. Effi en Furon komen van de Breinheldenplaneet. Zij hebben speciale 

Breinkrachten. Ze helpen leerlingen om hun eigen Breinkrachten te ontwikkelen en zo zélf een 

Breinheld te worden. Dit gebeurt in de vorm verhalen, activiteiten en spelletjes. Vaak zal het 

gecombineerd worden met andere vakken, omdat je daarbij juist je executieve functies nodig 

hebt.  
 

 
 

Er zijn tien verschillende breinkrachten. Elke maand komt één van de breinkrachten in de 

nieuwsbrief aan bod. Deze maand is dat STOPKRACHT! 
 
 



 

 

  
  
  
   
 

 

 

 

 

STOPKRACHT  

Stopkracht is de vaardigheid om je in te houden, om eerst na te denken 

voordat je iets doet. Dit wordt ook wel responsinhibitie of impulscontrole 

genoemd.  

 

  

Leuke spelletjes om thuis bezig te zijn met stopkracht:  

- Stopdans  

- Annemaria koekoek  

- Halli Galli (junior)   

- Vlotte geesten (junior)  

- SET (junior)  

- de tekeningen op deze bladzijde 

  



 

 

  
   
 

  
  

  –
Zoals u heeft kunnen lezen doen wij mee aan EU-schoolfruit. Van 15 

november 2021 t/m 22 april 2022 krijgen de kinderen op school gratis 

drie porties groente en fruit per week. Blauw 1 deelt iedere woensdag 

het groente en fruit uit aan de klassen.  

 

De drie vaste groente- en fruitdagen op onze school zijn woensdag, 

donderdag en vrijdag.   

  

Het schoolfruit is extra en vervangt niet de pauzehap. De kinderen 

nemen dus nog steeds zelf eten mee voor in de kleine en grote pauze. 

 

Liefde speelt al op jonge leeftijd een belangrijke rol in het leven van veel kinderen. In de pubertijd 

gaat seksualiteit daarbij een steeds grotere rol spelen. Internet en social media bieden op dit vlak 

een grenzeloze hoeveelheid aan informatie en verleidingen. Dat kan meeslepend en verwarrend 

zijn, daarom organiseerde het RAK (Regionale Aanpak Kindermishandeling) in samenwerking 

met No Shhhame (beide onderdeel van Lumens) in de week tegen kindermishandeling een 

aantal voorlichtingen voor leerlingen, een webinar voor ouders en een webinar voor 

professionals. De ouders uit de bovenbouw hebben hierover een mail ontvangen. 

 

Maandag 15 november kregen de kinderen in blauw 2 en 3 voorlichting. Wanneer de 

maatregelen het toelaten wordt de voorlichting gegeven aan blauw 1 en 4.  

 

       
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijdag 22 oktober hadden alle kinderen van de school zich verzameld in de hal. Er stond iets te 

gebeuren, maar wat? Meneer Geert ging in de voorleesstoel zitten en begon een verhaal voor te 

lezen. Het verhaal ging over een meneer met de naam Brandaan. Tijdens zijn reis over de wereld 

maakte Brandaan kennis met allemaal verschillende mensen en culturen. Het werd een 

geweldige en leerzame reis! Brandaan was dapper en nieuwsgierig geweest. Met elkaar hadden 

ze veel geleerd tijdens de reis en hierdoor 

was Brandaan persoonlijk gegroeid! Deze 

vier waarden vormen de basis van onze visie 

op school. Het werd ook tijd om een logo te 

ontwikkelen wat beter past bij onze huidige 

werkwijze. Samen met alle kinderen hebben 

we ons nieuwe schoollogo onthuld. Het 

werd een feestelijke ochtend met zelfs voor 

ieder kind een gebakje voorzien van ons 

nieuwe schoollogo!  

 

Woensdag 13 oktober hadden we onze eerste 

leerlingenraad vergadering. De volgende kinderen 

zitten in de leerlingenraad: 

• Dany 

• Islam 

• Kelsey 

• Mischa 

• Ruaa 

• Salim 

• Yves 

• Zion 

Alle kinderen zitten in de midden- en bovenbouw (gang geel en blauw) van onze school. We 

hebben eerst kennisgemaakt met elkaar. Vervolgens hebben we besproken hoe een 

leerlingenraad werkt. Afgesproken is dat meneer Geert de voorzitter is van de leerlingenraad. 

Tijdens ons overleg van 13 oktober hebben de kinderen vooral nagedacht over de 

leeractiviteiten van leertijd 3. In leertijd 3 gaan we aan de slag met talentontwikkeling. De 

leerlingenraad heeft hier heel erg goed over meegedacht! Alles wat we hebben besproken én 

afgesproken tijdens ons overleg leggen we vast. Dit heet de notulen. De notulen bespreken de 

kinderen in de klas zodat iedereen op de hoogte is van wat we bespreken en beslissen in de 

leerlingenraad. 

De volgende leerlingenraad is woensdag 15 december. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op vrijdag 3 december zal Sinterklaas met zijn pieten een bezoek 

brengen aan onze school. We hebben daar heel veel zin in! Wij 

ontvangen Sinterklaas met alle kinderen in de grote hal. Daarna 

zal Sinterklaas de klassen in de rode gang een bezoek brengen. 

In de gele en blauwe gang hebben de kinderen surprise.  

In de klassen worden allerlei activiteiten georganiseerd rondom 

het thema Sinterklaas. Er worden pepernoten gebakken, 

prentenboeken gelezen, liedjes gezongen, geknutseld én 

sommige klassen kijken het Sinterklaas journaal. Verder wordt er 

hard geoefend voor de wedstrijd (challenge) op vrijdag 26 

november. We gaan dan kijken welke klas de juf of de meester 

het snelste óf het leukste kan omtrekken met pepernoten. Het is 

een gezellige, maar soms ook spannende tijd!   
 

De kerstviering zal dit jaar plaatsvinden op donderdag 

23 december, onder schooltijd. Alle kinderen mogen 

dan hapjes mee naar school nemen. Deze worden dan 

verdeeld over de groepen en gegeten tijdens de lunch. 

Wij vragen aan u om uw kind 10 hapjes mee te geven. 

Geen zoetigheid, zoals taart en koekjes, maar hartige 

hapjes. Bijvoorbeeld kaasstengels, fruitspiezen, gevulde 

eieren.  

U ontvangt hierover nog een brief met een invulstrook. 

Op deze strook kunt u aangeven wat u meegeeft op 

23 december en deze levert uw kind in bij de 

juf/meester van zijn/haar klas.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitnodiging themabijeenkomst voor ouders met kinderen in de leeftijd van 0-6 jaar. 
 

Woensdag 15 december 2021 10.00-11.30 uur VTA de Werf 

Adres: van der Werffstraat 14, 5622 KB Eindhoven 

Thema van de bijeenkomst: Regels en grenzen stellen. 

Grenzen bieden een kind houvast en duidelijkheid. Door grenzen te stellen voelt een kind zich 

veilig, omdat hij weet wat er van hem wordt verwacht. 
Duidelijkheid en veiligheid helpen een kind om zelfvertrouwen op te bouwen. Vooral jonge kinderen 
zoeken graag en vaak de grenzen op. Het is aan de ouders om deze grenzen te bewaken, zelfs als 
een peuter of kleuter hard zijn best doet om deze te verschuiven. Grenzen stellen betekent naast 
dingen verbieden, ook aangeven wat wél mag.‘ 

Wil je meer informatie over dit onderwerp? Meld je dan nu aan! 

Aanmelden kan tot 12 december.  

Heb je vragen over de themabijeenkomst of wil je je aanmelden stuur dan een mailtje naar:  

Mia van der Heijden: 06-51058857,  m.vd.heijden@lumenswerkt.nl  

Batoul Heijdenrijk: 06-30885640, b.heijdenrijk@lumenswerkt.nl  

Ben je nieuwsgierig naar pedagogische ondersteuning? Neem dan vrijblijvend contact met ons op! 
Pedagogische Ondersteuner in jóuw buurt.  

Help je kind goed op weg! Met Pedagogische Ondersteuning (0-6 jaar)  

 

mailto:m.vd.heijden@lumenswerkt.nl
mailto:b.heijdenrijk@lumenswerkt.nl
https://www.lumenswerkt.nl/wp-content/uploads/2019/02/Lumens-PO-Smoelenpagina-A4-2019.pdf
https://www.lumenswerkt.nl/training/pedagogische-ondersteuning-help-je-kind-goed-op-weg/


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Wij zijn op zoek naar een originele naam voor onze nieuwsbrief. 
  

Bedenk met je ouders, vrienden en vriendinnen een toffe naam voor deze nieuwsbrief die past 

bij onze school. Denk ook aan het verhaal dat meester Geert laatst heeft voorgelezen over de 

naam van onze school.  

  

Vul je naam en de naam voor de nieuwsbrief in op onderstaande invulstrook en stop deze in de 

brievenbus in de hal voor vrijdag 17 december. Wie weet ga jij er dan met een mooie prijs 

vandoor!!  

  

In de volgende nieuwsbrief, die uitkomt op 25 december, wordt de winnaar bekendgemaakt.   

Veel succes!  

 
 

  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

  
  
Naam leerling: ______________________________________________________________  
  
 
Naam voor de nieuwsbrief: ____________________________________________________  
 


