
 

 

 

 

 

Het nieuwe schooljaar is weer van start gegaan! Wat fijn om 

iedereen weer te zien. De inloopweek was van beide kanten 

goed bevallen. Op deze wijze kon u op een laagdrempelige 

manier kennismaken met de juf of meester van uw kind én de 

leerkracht met u. Voor herhaling vatbaar, en dat gaan we ook 

doen! In week 45 (7 t/m 11 november), week 5 (30 januari t/m 

3 februari) en in week 19 (8 t/m 12 mei) zijn er ook 

inloopweken. Meer informatie ontvangt u per mail. 

Deze week zijn de (kind-)oudergesprekken weer ingepland. 

Zoals u merkt vinden we het belangrijk dat we goed contact 

hebben met de ouder(s) en verzorger(s) van de kinderen op 

onze school. Samen willen we tenslotte het beste voor uw kind! 

Communicatie is hierin belangrijk. Mede daarom zijn we de 

ouder-app Parro aan het uitproberen. De ouders die in onze 

Medezeggenschapsraad (MR) zitten, hebben de ouder-app al 

geïnstalleerd. De eerste bevindingen zijn positief. Via de ouder-

app kunnen ouder(s)/verzorger(s) en school heel gemakkelijk, 

snel én veilig informatie, foto’s en korte berichten delen. 

Binnenkort hoort u hier meer over. 

Wellicht zien en spreken we elkaar op de sportdag van vrijdag 30 

september. 

Mede namens het team, 

met vriendelijke groet, 

Geert van Stiphout 

 

  
   
 

  
   

 

 

 

30 september sportdag, school om     

12.30 uur uit  

 

6 oktober studiedag, kinderen vrij 

 

7 oktober studiedag, kinderen vrij  

 

21 oktober start vakantie, school 

om 12.30 uur uit  

 

22 t/m 30 oktober herfstvakantie   

  

Hulpouders gezocht voor de sportdag  



 

 

 

 

 

 

Rode gang  
De rode gang is dit schooljaar weer goed gestart. De kinderen in 

rood 1 hebben alweer een heleboel nieuwe dingen geleerd zoals, 

aan elkaar schrijven, woorden met twee medeklinkers vooraan en 

achteraan, zoals krans en lach.  

Ook de kinderen bij juf Ilse in de klas hebben al hard gewerkt. Zij 

hebben al 4 letters geleerd; i, k, m, s en zijn zelfs al begonnen 

met kern 1. In rood 3 bij de kleuters wordt ook al heel knap gewerkt, zijn er mooie 

knutselwerkjes gemaakt en wordt er fijn gespeeld.  

De eerste week hebben we gezellig met de rode gang afgesloten met een lekker bakje popcorn.  

 

 
 
Gele gang 
Wat was het fijn om alle kinderen na de vakantie weer op school te zien. Sommige kinderen 

leken na die 6 weken ineens een stuk groter! De eerste weken op school zitten er intussen 

alweer op. Een groep kinderen zit voor het eerst in de gele gang. Die eerste weken waren leuk, 

maar soms ook spannend. In de eerste week hebben we ook al veel ouder(s)/verzorger(s) 

gezien die kennis kwamen maken met de leerkrachten en even in de klas kwamen kijken. 

Gezellig hoor!  

In de klassen zijn we al druk bezig geweest met kennis maken, werken én samen spelen. De 

eerste schoolweek hebben we met de hele gele gang afgesloten met een doe-wat-je-wil-middag. 

Deze middag konden de kinderen één uur zelf kiezen wat ze wilden doen. Ze konden kiezen uit 

voetballen in de panna-kooi, tekenen met behulp van een filmpje, bouwen met 

constructiemateriaal óf chillen in het rust-lokaal. Ze mochten tussendoor ook van activiteit 

wisselen. De kinderen hebben er zelf voor gezorgd dat het een fijne middag werd. Heel knap!  
 

In deze eerste weken besteden we in de gele gang ook extra 

aandacht aan het groepsgevoel. Dit doen we onder andere door de 

kinderen na te laten denken over wat ze belangrijk vinden om 

samen een fijne klas te zijn. Ook is er al veel geoefend met 

samenwerken en samen spelen. We zijn in de gele gang het jaar 

goed begonnen. Dat belooft wat voor de rest van het schooljaar! 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Blauwe gang  
Welkom in de blauwe gang!  

  

Wat is er speciaal in de blauwe gang?  

-vrijdag noedels-/tosti dag  

-we zijn de bovenbouwers van de school  

-we krijgen huiswerk  

-het werk wordt steeds moeilijker en we moeten meer zelf 

doen/oplossen  

-we hebben een extra klas erbij, we zijn met 5 groepen!  

  

Groetjes uit de blauwe gang  

 

 

 
 

Op vrijdag 30 september vindt de sportdag plaats. De sportdag is van 8.30 tot 12.30 uur. De 

leerlingen worden dan door de taxi, of door ouders/verzorgers zelf 

naar sportpark ‘op noord’ gebracht- en gehaald.  

Wat moeten de kinderen meenemen: 

- Sportkleding en makkelijke schoenen thuis al aan doen 

- Drinken (geen energydrankjes) 

- Eten 

- Fruit  

- Handdoek  

Telefoons en geld blijven gewoon thuis, tenzij anders tussen u en de 

leerkracht is afgesproken.  

 

Voor de sportdag zijn we nog op zoek naar ouders/verzorgers die een spel willen begeleiden. 

Wil je komen helpen? Laat het dan even aan de leerkracht van uw kind weten.  

 

Adres: Oude Bossche Baan 1, Eindhoven  
 

 

 

Bedankt voor de leuke vakantiekaartjes die we hebben gekregen! 

De kaartjes hebben een hele reis afgelegd. Zo is er een kaart uit 

Frankrijk, Griekenland, Kroatië, Portugal, Noorwegen, Marokko en 

uit Drenthe gekomen.  
 

 



 

 

 

De reis van Brandaan doet mee met EU-schoolfruit. Van 5 september tot 

10 februari krijgen de kinderen op school gratis drie porties groente en 

fruit per week. Het schoolfruit is extra en vervangt niet de pauzehap. De 

kinderen nemen dus ook gewoon zelf eten mee voor in de kleine en grote 

pauze.  
 

 

 

Van 5 t/m 16 oktober is het weer kinderboekenweek. Op school geeft iedere 

klas daar een eigen invulling aan. Het thema is dit jaar groen, groener 

groenst. Het is leuk om hier thuis ook aandacht aan te besteden, want samen 

lezen is gezellig! 

Kinderen voor kinderen heeft ook dit jaar weer een leuk lied voor de 

kinderboekenweek; Gi-ga-groen.   

 

Zoals jullie misschien al wel gezien of gehoord hebben: sinds 5 

september 2022 is er een KluppluZ locatie geopend binnen de school. 

Nicole en Jessica staan iedere dinsdag- en donderdagmiddag vol 

enthousiasme klaar om begeleiding te bieden aan de kinderen na 

schooltijd tot 18.00. We werken met kleine groepen (maximaal 12 

kinderen) en sluiten onze begeleiding af op de ondersteuningsbehoefte 

van ieder kind. De ruimte is prikkelarm en bestaat uit verschillende 

speelhoeken. Daarnaast mogen we gebruik maken van de verschillende 

ruimtes binnen de school, zoals onder andere de buitenruimte, de 

gymzaal en de rustruimte. Inmiddels zijn er al een aantal kinderen 

gestart en er komen steeds meer aanmeldingen bij. Mocht je interesse 

hebben, kijk dan even op onze website 

(https://www.kluppluz.nl/locaties/eindhoven/kanunnikensven) of bel 

voor meer informatie naar 040-2948939.  

Wie weet tot binnenkort! 



 

 

 

 

Mijn naam is Laila Bouayachi. Ik werk bij Lumens als pedagogische ondersteuner. 

Ouders spelen de belangrijkste rol in de ontwikkeling van hun kinderen. Door de 

manier waarop je met je kind praat en speelt, zal het veel leren. Maar misschien lukt 

het niet altijd om je kind in zijn ontwikkeling te ondersteunen bijvoorbeeld omdat je 

de Nederlandse taal nog niet goed beheerst. Of je hebt vragen over de opvoeding 

van je kind. Bijvoorbeeld over wat je mag verwachten op welke leeftijd, wat kun je 

doen als een kind niet luistert of hoe ga je om met social media. Met dit soort 

vragen kun je bij mij terecht om samen een antwoord te vinden. 

Pedagogische ondersteuning voor kinderen van 0 tot 6 jaar is een voorziening uit de 

sociale basis en is dus gratis voor ouders. We hebben geen wachtlijsten. 

Kortom kun je tips en advies gebruiken bij de ondersteuning van je kind en je hebt 

alledaagse vragen over je kind? Dan kun je contact opnemen met mij en dan kijken 

we samen wat nodig is. 

 

Hartelijke groet, 

Laila Bouayachi 

06 20478620 

l.bouayachi@lumenswerkt.nl

mailto:l.bouayachi@lumenswerkt.nl

