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De Havelt zamelt in voor de ander
De komende twee weken denken wij graag aan
medebewoners van Handel die thuis wat minder te
besteden hebben. Zeker in deze kerstperiode, waarin
uitgaven vaak wat hoger zijn en het in ieder huis gezellig
hoort te zijn, zijn er ook mensen en gezinnen in ons eigen
dorp die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken.
Vanaf morgen zamelen wij spullen dien wat langer
houdbaar zijn en bruikbaar voor anderen. Denk hierbij
aan etenswaren, snoep, drinken, shampoo, douchegel
etc. Deze spullen kun je afgeven aan jouw juf of meester.
Wij hopen samen met u en de kinderen deze gezinnen
leuke en onbezorgde kerstdagen te kunnen
bezorgen. Dank je wel alvast voor jullie bijdragen!
Binnenkort op De Havelt: ‘Blazersklas in concert!’
Ons eigen huisorkest uit groep 6 is elke dinsdag volop aan het repeteren. Dit gebeurt onder leiding
van Alex Rutten, muziekleerkracht Kunstlokaal Gemert. Op dit moment wordt er zowel op school
als thuis flink geoefend, want tijdens de kerstmarkt van volgende week donderdag zullen zij hun
eerste optreden gaan geven. Om 19.00 uur zal in De Kuil het concert plaatsvinden van dit
geweldige orkest. Komt dat zien en vooral…horen!

1

Studiedag 6 december
Afgelopen donderdag hebben we met het gehele team van onderwijs en opvang een interessante
en zeer vruchtbare dag doorlopen. Eerder dit jaar vond al een opstartmoment plaats, waarbij we al
sparrend onze nieuwe visie voor de toekomst bespraken. Vele denkbeelden en actuele
ontwikkelingen kwamen hierin voorbij. Onder begeleiding van een externe onderwijsspecialist
hebben we vorige week onze eerste bevindingen kritisch bekeken en getrechterd tot een concreter
en bondiger verhaal.
Deze visie is nu voorlopig vastgesteld binnen het team. Voorlopig, omdat we het gezond vinden
een moment van bezinning te creëren, voordat we naar definitieve vaststelling en publicatie
hiervan overgaan. Meer communicatie hierover volgt dus.
Kerstmarkt op Kindcentrum De Havelt
Het is alweer 4 jaar geleden dat we een kerstmarkt hebben georganiseerd Deze keer gaan we
geld ophalen voor nieuwe kunstkerstbomen en kerstversieringen voor in de lokalen, zodat we in
2019 nog meer gezelligheid kunnen creëren op De Havelt. De huidige kerstbomen zijn
bijvoorbeeld flink aan vervanging toe.
Tijdens de kerstmarkt verkopen de kinderen hun eigen gemaakte werkjes in de eigen klas. Als
ouder krijg je een tijd door, wanneer je kind in hun eigen klas achter een kraampje mag gaan
verkopen. Bij de opvang doen dit de pedagogische medewerkers.
Alle kinderen mogen één werkje reserveren, zodat ze zeker een werkje hebben wat ze graag
willen.
Deze keer gaan wij met bonnetjes werken, dit wil zeggen dat je bij de ingang bonnetjes kunt kopen
tijdens de kerstmarkt. De bonnetjes kosten €0,50 per stuk. Met deze bonnen kun je dan
werkjes van de kinderen kopen.
Er zijn veel extra dingen deze gezellige avond, zoals grabbelton, eten en
drinken etc. Hier staat de oudervereniging bij en moet met contant geld
worden betaald. Ook de opbrengst hiervan is voor het goede doel.
Ieder kind krijgt een braskaart, waarmee ze wat eten en drinken kunnen
halen.
Deze kerstmarkt vindt plaats op donderdag 20 december 2018 van 18.00 t/m 20.00
uur.
Wij hopen op een mooie opkomst. Iedereen is van harte welkom: mama, papa, oma,
opa, tante, oom etc. We maken er een gezellige avond van en hopen u alle te mogen
begroeten!
Kerstkaarten
De decembermaand is de periode van het sturen en geven van kerstkaarten aan
elkaar. Een mooi kerstgebaar met veel plezier. We willen u echter vragen dit niet
te doen via het kindcentrum. Wanneer alle kinderen gaan uitdelen schept dat
verwachtingen bij andere kinderen. Verder zorgt het voor onrust in de klas en
willen we teleurstellingen voorkomen bij kinderen die geen kerstkaarten krijgen.
Dus kerstkaarten aan elkaar? Prima, maar graag op eigen initiatief buiten het
kindcentrum om.
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Meer speelmogelijkheden op en rondom De Havelt
Afgelopen week hebben we meer mogelijkheden gecreëerd en gekregen om de kinderen te laten
spelen. Vanuit GOO kregen we een uitvoerig speelpakket van materialen dat verdeeld is over de
diverse opvang- en onderwijsgroepen. Ook zal Jumbo Gemert binnenkort een boost geven aan
onze speel- en spelmaterialen middels de spaaractie, waaraan vele van jullie hebben bijgedragen.
De TSO-groep heeft onlangs een mooi voetbalspel aangeschaft, waar we de overblijvers veel
plezier mee wensen.
Ook hebben we de speelruimte van de dagopvang en het peuterwerk afgelopen week vergroot. Dit
was mogelijk door enkele hekken te verwijderen. Deze zijn destijds bij de nieuwbouw geplaatst,
maar bleken uiteindelijk geen enkele functie te hebben. De nieuwe opzet zorgt voor meer
speelmogelijkheden en een veiliger situatie rondom het klimtoestel. Ook de kleutergroepen kunnen
nu makkelijker gebruik maken van deze speelplek.
Ouders die vanaf de achterzijde de speelplaats op willen, moeten hierdoor soms een poortje
verder lopen, aangezien de eerste poort wel eens op slot kan zijn i.v.m. het evt. weglopen van de
peuters.
Hiernaast zijn we als kindcentrum samen met het dorpsoverleg en enkele buurtbewoners aan het
zoeken naar meer speelmogelijkheden in de directe omgeving van De Havelt. Concreet betekent
dit nu dat er in januari een werkgroep bij elkaar komt om te bekijken of er een pannaveldje in de
buurt gecreëerd kan worden, waar onze kinderen tijdens pauzes en in BSO-tijden lekker kunnen
spelen.
Agenda
6 december
14 december
19 december
20 december
21 december
7 januari
9 januari
11 januari

Studiedag over nieuwe visie en missie De Havelt
Spelletjesochtend groep 1 en 2
Kerststalbezoek in de kerk groep 1 t/m 4
Kerstmarkt vanaf 18.00 uur
Kinderen vrij en start kerstvakantie
Eerste schooldag in het nieuwe kalenderjaar
Luizencontrole
Techniek show Mad Science

Wist u dat?
 Het kindcentrum inmiddels verandert is in een sfeervolle kerstsfeer?
 We alle versierouders die hieraan hebben meegewerkt willen bedanken?
 Er ook enkele ouders zijn die ons afgelopen vrijdag geholpen hebben met het afvoeren van
materialen?
 We ook heel blij waren met hun hulp?
 Er nog steeds veel gevonden voorwerpen liggen?
 Deze binnenkort worden afgevoerd?
 Gisteren enkele groep 8ers tijdens het overblijven flink de mouwen uit de handen hebben
gestoken?
 De speelplek van de opvang en het peuterwerk nu weer schoon en bladvrij is?
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