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Ouderbijdrage
Enkele ouders zijn nog niet in de gelegenheid geweest hun ouderbijdrage over te maken. Hierbij
nog een keer de benodigde gegevens:
De ouderbijdrage is vastgesteld op € 10,00 per kind. Het bedrag kunt u overmaken op IBAN
nummer: NL88 RABO 0116 1717 82 t.n.v. Oudervereniging basisschool De Havelt o.v.v. de naam
en groep van het kind(de kinderen) waarvoor betaald wordt.

Het Philipsmuseum
Afgelopen maandag gingen de groepen 5 en 6 naar Het
Philipsmuseum in Eindhoven. Hieronder twee verslagjes:
Het Philips museum. Wij zijn naar het Philips museum geweest. Op
29-10-2018. We hebben veel oude spullen gezien. We hebben ook
veel mooie en dure spullen gezien. Ze hadden de eerste computer die
er was. Ze hadden een radio waar je zelf leuke muziek op kon
luisteren. Het was leuk en interessant. Jammer genoeg was het wel
klein en kort. We hebben veel geleerd en gezien. Het was echt super
cool. Groetjes van Devica en Milan, groep 5.
Een man vertelde dingen over het museum
en hij liep rond voor als je vragen had. We
kregen bladen en daar stonden 4 opdrachten
op. Je kon rondlopen, en de opdrachten zo
invullen. Je kon rondlopen, en spullen
bekijken. En je kon dingen doen. Bijvoorbeeld
schuimblokken in een apparaat en dan liet
het apparaat zien wat er in zijn lijf zat en hoe
die heten. Voor het museum stond eerst een
lampenfabriek. Er waren veel oude spullen.
PSV is van Philip,s want PSV staat voor
Philips Sport Vereniging. En het was heel
gezellig en interessant. Groetjes Tycho en Mirke, groep 6

Bezoek groep 8 Commanderij College
Groep 8 is een speciaal jaar. Een belangrijk aspect hierin is de voorbereiding van de grote stap van
de groep 8-ers naar het VO. Daarom brengen deze leerlingen a.s. maandagochtend een bezoek
aan het Commanderij College. Deze activiteit staat in het teken van kennismaking met één van
beide locaties.
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Acadin
Voor de bovenbouwkinderen die meer uitdaging nodig hebben werken we met Acadin. Om de
kinderen hierin de juiste begeleiding te bieden gaan we dit voortaan anders organiseren. Dit
betekent dat we op woensdag van 11.45 uur tot 12.30 uur extra tijd vrij maken voor de
begeleiding van deze leerlingen. Meester Walter gaat deze kinderen begeleiden. Juffrouw Daisy
neemt in die tijd groep 7 over.
Om de begeleiding goed weg te zetten starten we volgende week woensdag met de kinderen van
groep 6, 7 en 8. Wanneer deze kinderen zelfstandig voldoende vooruit kunnen, stromen ook
enkele kinderen uit groep 5 in. Tot die tijd krijgen de kinderen uit groep 5 extra uitdaging door de
eigen leerkracht.

Bedplassen, daar wil je toch vanaf! / Informatieavond GGD
's Ochtends of 's nachts natte lakens, niet durven logeren bij vriendjes, de
vakantie of een schoolkamp dat in het water belandt. Daar wil je toch
vanaf, als kind én als ouder!
Daarom organiseert de GGD Brabant-Zuidoost op dinsdag 13 november een informatieavond voor
ouders van kinderen die regelmatig in bed plassen.
Zindelijk worden is een leer- en rijpingsproces, dat bij ieder kind in een eigen tempo plaatsvindt. De
meeste kinderen zijn tussen twee en vijf jaar zindelijk. Ongeveer honderdduizend kinderen in
Nederland plassen nog in bed. Deze kinderen doen dit niet met opzet. Ze vinden het zelf meestal
verschrikkelijk en schamen zich ervoor. Heel vaak is een kind moeilijk wakker te krijgen. Bedplassen
is een onbewust verkeerd aangeleerde gewoonte, die u samen met uw kind kunt veranderen.
De GGD Brabant-Zuidoost organiseert in samenwerking met gastsprekers van gespecialiseerde
ziekenhuispoli’s informatieavonden over bedplassen. Op deze avond krijgt u achtergrondinformatie over dit probleem. Ook bespreken zij uitgebreid de verschillende manieren en
praktische tips om het bedplassen aan te pakken.
U bent van harte welkom op dinsdag 13 november in het Elkerliek ziekenhuis in Helmond. Vanaf
19.45 uur is de inloop en om 20.00 uur start de avond, die tot ongeveer 22.00 uur duurt. De kosten
voor deze avond, inclusief het informatiemateriaal, zijn 3 euro.
Wilt u de informatieavond bijwonen? Meld u dan aan via de website van de GGD Brabant-Zuidoost
www.ggdbzo.nl. Hier vindt u ook meer informatie over bedplassen. Voor vragen kunt u terecht bij
de sector Jeugdgezondheid van de GGD Brabant-Zuidoost via telefoonnummer 088 0031 422.

Agenda
1 en 2 november
5 en 8 november
9 november
9 november
12 en 13 november
23 november
30 november

Inloopkwartiertje
10-minuten gesprekken groep 1 t/m 4
Spelletjesochtend groep 1-2
Musicalvoorstelling ‘Gevlucht’
10-minuten gesprekken groep 1 t/m 8
Maandafsluiting groep 1 t/m 4
Gastles Handbalvereniging Tremeg

Wist u dat?
 Het afgelopen maandag heerlijk warm was in de dagopvang?
 We het probleem gevonden hebben (verkeerde aansluiting in een regelkastje)?
 We blij zijn met de oplossing?
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