
 

 

 

 

   INFORMATIEBRIEF NR. 20 (31 maart 2016) 
 

 
 
Beste ouder / verzorger, 

 

Nieuwsflits  vanuit de ouderraad (maart 2016)                                                                                
Aanschaf nieuwe buitenspel materiaal: 

Elke klas is in het bezit van een mooie kist met allerlei buitenspel materiaal.  Omdat de 

kinderen veel gebruik maken van deze materialen, moeten die op z’n tijd vervangen 

worden. Onlangs hebben we weer  nieuwe buitenspel materialen aangeschaft voor alle 

klassen. Te denken valt aan voetballen, springtouwen, vangspellen, kleine plastic ballen, 

tafeltennisbadges met pingpongballen, diabolo’s, hoepels en groepselastieken. Voor de 

kleuterklassen zijn er daarnaast ook vergrootglazen, insecten potjes en verrekijkers 

aangeschaft. Kunnen alle kinderen weer heerlijk spelen met het goede weer op komst! 

 
Geraniumactie: 

Vanmorgen hebben alle kinderen weer een bestellijst mee naar huis gekregen voor de 

jaarlijkse geraniumactie. De opbrengt hiervan wordt gebruikt voor o.a. aanschaf van 

nieuwe buitenspel materialen, maar ook voor andere activiteiten die vanuit de ouderraad 

georganiseerd worden. Dus we hopen dat alle kinderen weer op pad gaan om opa’s, 

oma’s, ooms, tantes buren enz. te vragen deze mooie geraniums en Spaanse margrieten 

te bestellen.  Op woensdag 11 mei kunnen de plantjes door kinderen/ouders afgehaald 

worden tussen 11.30 en 13.00 uur. Graag willen wij aan iedereen verzoeken niet vroeger 

te komen, omdat we eerst moeten zorgen dat alle plantjes per bestelling uitgezet zijn 

voordat ze mee gegeven kunnen worden! 

 

Pasen: 

Zoals iedereen inmiddels al wel gehoord zal hebben, zijn de 

paashazen afgelopen vrijdag weer op school geweest om samen met 

de kinderen eieren te zoeken. Dit jaar waren het Nijn en Ko die langs 

zijn geweest. Het was weer een groot succes. Alle eieren zijn weer 

gevonden tot grote vreugde van de paashazen. De kinderen die als 

eerste het gouden ei gevonden hadden kregen een prijsje in de vorm 

van een chocolade paashaas mee naar huis. Daarnaast zijn alle 

kinderen verwend met grote en kleine chocolade eitjes!  

 
Groeten van de ouderraad. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaatsen speeltoestellen 
In informatiebrief nr. 18 vroegen wij om ouders die 

konden komen helpen bij het plaatsen van de 

speeltoestellen. 

We hebben al enige ouders gevonden die a.s. zaterdag 

2 april om 9.00u komen helpen. 

Maar aangezien er veel moet gebeuren is alle hulp van 

harte welkom. 

Heeft u ook nog tijd en wilt u meehelpen dan zouden 

wij dat enorm waarderen 

Voor worstenbrood wordt gezorgd.  

Media Ukkie dagen 
Van 1 t/m 8 april zijn de Media Ukkie Dagen. Dit is een initiatief van Mediawijzer.net, 

waarbij landelijk aandacht gevraagd wordt voor media en jonge kinderen tot 6 jaar. Het 

thema van dit jaar is "Spelen met Media".  

Dit jaar kunnen ouders voor het eerst meedoen aan de Media Ukkie 

Challenge. 

Tablets en smartphones zijn in de meeste huishoudens niet meer weg 

te denken en ook de jongste kinderen spelen er volop mee. Wat 

betekent dat voor jou als opvoeder? Hoe pak je het opvoeden met 

media nou het beste aan? Tijdens de Media Ukkie Challenge van 1 

t/m 8 april ontvang je zeven dagen lang handige tips en leuke 

opdrachten in je mailbox om hier actief mee aan de slag te gaan. Op 

https://www.mediaukkies.nl/challenge/  kunnen zij zich voor deze challenge 

inschrijven.  

Verder vinden in het kader van deze week bij diverse bibliotheekvestigingen activiteiten 

plaats:  

 

4 april van 19.30-21.00 in Bibliotheek Tilburg Centrum: 

Informatieavond voor ouders over "Spelen met Media" door mediacoach Lucinda Bienert 

Aanmelden kan via deze link:  

http://www.bibliotheekmb.nl/agenda/1604-apr/informatieavond-voor-ouders--

spelen-met-media.html  
 

6 april van 10.00-11.30 in Berkel-Enschot:  

Workshop Boek-o-matic voor ukkies door mediacoach Antoinette Geven 

Hier lees je meer: http://www.bibliotheekmb.nl/agenda/1604-apr/workshop-boek-
o-matic.html  

 

6 april van 15.00-16.30 in Udenhout:  

Workshop Brikki voor ukkies door mediacoach Lucinda Bienert 

Hier lees je meer: http://www.bibliotheekmb.nl/agenda/1604-apr/workshop-
brikki.html   

Met vriendelijke groet, 

Ank Joosen Bibliotheek Midden-Brabant 
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 “ ZONDER BOER GEEN BROOD”   en  “VAN KOE TOT KAAS” 
In de DORPSBOERDERIJ aan de Prins Bernhardstraat in WASPIK 

Zaterdag 9 en 16 april 
 
Speciaal voor deze expositie is een grote verzameling oude landbouwgereedschappen 

bijeen gebracht! Bovendien vertonen wij over deze  thema’s film- en fotomateriaal. 

 

Aan de hand van  bovengenoemde thema’s wordt een inkijk gegeven in het boerenleven 

van vroeger.  

Voor de kinderen van de basisschool zijn er verschillende activiteiten: 

je mag proberen een koe te melken, 

je komt iets te weten over graan en brood uit vroeger tijden, 

je mag biologisch gemaakte kaas proeven en “koekhappen”  

je mag zelf poffertjes bakken en…..natuurlijk opeten, 

je kunt een mooie tekening kleuren of puzzelen, 

je kunt meedoen aan een kleurwedstrijd en 

misschien wel een leuke prijs winnen 

je kunt naar filmpjes kijken over het boerenleven  

en de dieren, 

maar natuurlijk ook naar de dieren van onze 

Dorpsboerderij gaan kijken, die deze dagen hun 

beste “pootje” voor zullen zetten. 

 

Op zaterdag 9 april is om 10.00 uur de feestelijke 

opening . 

Op zaterdag 16 april is er een vrijwel identiek 

programma. Beide dagen is de expositie te 

bezichtigen tot 15.30 uur. 

Op 16 april vindt een extra activiteit plaats: een 

hoefsmid komt onze ezels “onder handen“ nemen. 

 

We hopen dat veel kinderen met hun ouders en/of 

grootouders een van deze dagen de Dorpsboerderij 

komen bezoeken en onder het genot van een hapje 

en drankje het boerenleven van vroeger mogen 

ervaren. 

 

Piet Boons   organisatie expositie 

 

 
“Nederland in Bloemen Kids” 
Een bloemenfeest in de Bibliotheek Waalwijk. 
Van 11 t/m 19 juni organiseert Groei & Bloei voor het 3e achtereenvolgende jaar de 

Nationale Tuinweek. In de tuinen in Nederland is jammer genoeg steeds minder groen te 

vinden en dat is niet best voor het milieu. Bijen vinden geen honing meer, vlinders geen 

voedsel en de regen die soms overvloedig valt heeft geen kans om weg te zakken in de 

bodem. Speciaal tijdens de Nationale Tuinweek wil Groei & Bloei aandacht vragen voor 

deze problemen en vooral ook laten zien hoe het anders zou kunnen, met meer groen en 

plantjes. 
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Groei & Bloei De Langstraat organiseert diverse groene activiteiten tijdens de Nationale 

Tuinweek, en een van die activiteiten is een waar bloemenfeest in de Bibliotheek in 

Waalwijk: “Nederland in Bloemen”.  

 

Woensdagmiddag 15 juni 2016 kunnen kinderen een 

leuk bloemwerkje maken. De middag is bedoeld voor 

kinderen tussen ongeveer 9 en 12 jaar oud, groep 6-8 

van de basisschool en wordt gehouden in de 

Bibliotheek in Waalwijk.  

De eerste workshop start om 14.00 uur tot 15.00 uur. 

De tweede workshop begint om 15.00 uur en duurt tot 

16.00 uur.   

De kosten bedragen € 1,50 per kind en kunnen bij 

aanvang van de workshop betaald worden.  

Graag vooraf aanmelden met naam en telefoonnummer. Meld dan ook direct voor welke 

tijd je kiest. Aanmelden kan bij de Bibliotheek Waalwijk of via 

info@delangstraat.groei.nl. Natuurlijk mogen de gemaakte werkstukjes gelijk mee 

naar huis genomen worden.   

 

 

Dream & Dare festival 
Op 24 april 2016 vindt het Dream & Dare festival plaats op de campus van de Technische 

Universiteit Eindhoven (TU/e) in het kader van het 60-jarig bestaan van de TU/e. 

 

Op zondag 24 april zijn er uiteenlopende activiteiten, die interessant zijn voor kinderen 

en scholieren. Bijvoorbeeld de Science Show met Dennis Storm en Valerio Zeno (bekend 

van BNN). Tijdens deze show behandelen zij uiteenlopende onderzoeksvragen voor jong 

en oud. 

 

Kinderen kunnen onder andere een #Celfie – een foto van hun eigen lichaamscellen – 

maken in de Science Labs. En zo te ervaren hoe het is om een onderzoeker of ontwerper 

te zijn. 

Daarnaast is er een spannende wedstrijd tussen drones in de Drone Race en kun je naar 

het Drone Café, waar vliegende robots een drankje serveren. 

het festival is vrij toegankelijk. 

Voor meer informatie over het festivalprogramma verwijs ik u naar de website 

www.tue.nl/60jaar  
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