
   

HAVELTNIEUWS  
Nr. 2  Woensdag 21 augustus 2019 
 
 
 

Beste ouders /verzorgers, 
We zijn het jaar goed begonnen. Afgezien van een stroomstoring die enkele complicaties 
achterliet en wat ICT-dingetjes, zijn we weer lekker aan de gang. 
Hierbij de tweede Haveltnieuws van dit jaar met daarin een Nederlands kampioen, waar we 
natuurlijk heel trots op zijn! Verder onderaan deze Haveltnieuws enkele ‘wist u datjes’, nog wat 
extra informatie over de 1e Communie, deelname aan gezinsvieringen en interessante info vanuit 
de bibliotheek. 
 
 

  

Jur van Brussel Nederlands kampioen 
In de zomervakantie kregen wij het leuke nieuws te horen dat 
we een echte kampioen hebben op ons kindcentrum. Jur van 
Brussel werd op 7 juli Nederlands kampioen fietscross. Hij is 
nu dus de beste fietscrosser in zijn leeftijdsklasse van heel 
Nederland! Hoe knap is dat! 
Wij zijn natuurlijk heel trots 
en wensen Jur heel veel 
succes in zijn sportcarrière. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
Bericht van onze nieuwe IB-er 
Beste ouders, 
Zoals u voor de vakantie heeft kunnen lezen, ben ik dit schooljaar begonnen als Interne 
Begeleider op de Havelt. Ik heb enorm veel zin om aan deze functie invulling te geven. 
Voor mij is het ontzettend belangrijk dat ik toegankelijk ben voor ouders, zeker voor ouders 
waarvan hun kind extra zorg nodig heeft. Daarom nodig ik deze ouders uit om met mij in gesprek 
te gaan. Ik wil graag kennismaken, jullie kunnen de zorgen met mij delen, in een open gesprek. 
Mijn werkdagen zijn maandag en dinsdag en eventueel woensdagmiddag. Vind u het prettig om 
een kennismakingsgesprek te houden dan kunt u bij mij binnenlopen om een afspraak te maken. 
Ook kunt u mij bereiken via mail of telefoon. Mijn juiste email adres is : 
gertie.vandenhurk@stichtinggoo.nl 
Ik hoop dat veel ouders van dit aanbod gebruik gaan maken. 
Gertie van den Hurk. 
 
 
Post mee naar huis 
Deze week heeft/hebben uw kind(eren) enkele belangrijke papieren mee naar huis gekregen. 

 De jaarbijlage met de kalender 

 Toestemmingsformulier AVG (graag retour uiterlijk a.s. vrijdag 23 augustus) 

 Verzoek tot betaling ouderbijdrage oudervereniging (graag z.s.m. voldoen) 
Alvast dank voor uw medewerking! 
De leerlingenlijsten per groep komen volgende week mee naar huis. 
 
 

 
 
Wist u dat? 

 Laurina van Dommelen te kennen heeft gegeven te willen stoppen met de     
   begeleiding van onze handvaardigheidslessen. 

 We dit natuurlijk heel jammer vinden, maar haar keuze zeker begrijpen, nu zij geen  
   leerlingen meer op onze school heeft? 

 We Laurina voor de zomervakantie ontzettend bedankt hebben met een mooie bos  
  bloemen? 

 Laurina nu thuis na schooltijd op de woensdagmiddag leuke knutselactiviteiten verzorgt  
  voor de kinderen? 

 U voor meer informatie een mailtje kan sturen naar dommeltjes@hotmail.nl of    
  telefonisch via een appje naar 06- 11161455? 
 

 
 
 
 
 
 
 

Agenda  
5 september  Schoolreis gr. 4 t/m 7 
17 september Tennisles groep 3 t/m 8 
17 september Infoavond algemeen, aanvang 19.00 uur 
18 september Studiedag 
25 september Start Postzegelactie 
30 september Open podium peuters en groep 1 t/m 5 

mailto:gertie.vandenhurk@stichtinggoo.nl


 
“Doe je ook mee?” 
 
Beste kinderen en ouders, 
 
Ook dit schooljaar vragen wij alle kinderen in en rondom  
Handel te helpen bij de vieringen van dit schooljaar! Je maakt op deze 
manier kennis met de kerk en de liedjes die  
we samen zingen. 
 
Op het onderstaande strookje mag je invullen en aanvinken wat je leuk zou vinden om te doen. 
Lijkt het je leuk om samen met andere kinderen tijdens de gezinsviering te helpen en zo ook 
kennis te maken met de kerk? Geef je dan op! 
Je mag ook broers, zussen, vrienden of vriendinnen mee nemen, ook als je niet gedoopt bent, 
geen communie of vormsel gedaan hebt ben je van harte welkom om te komen helpen.  
We zullen op de vrijdagmiddag voor de kinderviering oefenen in de kerk, 
 
Graag het strookje invullen en uiterlijk vrijdag 6 september inleveren bij de leerkracht. (per mail 
aanmelden mag ook) 
Heel veel groeten en we zien jullie graag in de kerk in Handel! 
 
Werkgroep Gezinsvieringen Handel (Eugenie: info@bonapact.nl, Elvira) 
 

 
Kind naam:…………………………………...........................…………...…………Groep:…………………….. 
 
Ouders:…………………………………………/ ……………………………….………………………...........…... 
 
Telefoonnummer:…………………......................……/ 06-……………..........………………… 
 
E-mailadres:……………………………………………………………………………………....….. 
 

Datum Viering tijd Ik kan wel* Ik kan niet*  

Donderdag 24 
oktober 

Kinderen oefenen 
voor lichtprocessie 

15.20-16.00 uur   

Zondag 27 
oktober  

18.00 uur in Handel Lichtprocessie in 
het park 

  
 

maandag 23 
december 

kinderen oefenen 
voor de kerstviering  

14.00-15.00   

maandag 24 
december 

19.00 uur gezins-
viering 

Herdertjes-mis, 
kerstviering 

  

Vrijdag 27 
maart 

oefenen voor de 
presentatieviering  

14.00-15.00 uur   

zondag 29 
maart 

11.30 uur 
presentatieviering 

presentatievierin
g 

  

Vrijdag 12 
juni 

oefenen voor de 
Eerste 
Communieviering  

14.00-15.00 uur   

zondag 14 juni 11.30 uur Eerste 
Communieviering 

communievierin
g 

  



 
Taken die ik graag wil doen: (je mag er meerderen aankruisen) 
 
O boekjes uitdelen 
O kaars dragen 
O misdienaar worden (=hulpje van de pastor indien je je communie hebt gedaan) 
O voorlezen     
O tafeldekken  
O collecteren  
O zingen (koortje “zin in zingen”) 
  * svp aankruisen wat van toepassing is  
 
 
Uitnodiging 1e Communie  

 
Aan alle ouders van de kinderen van groep 4 en 5, 
 
In de laatste week van de basisschool, zijn alle kinderen van groep 3 en 4 een kijkje gaan nemen 
in de kerk in Handel. Zij hebben rondgekeken, vragen gesteld en gehoord wat wij vanuit de 
werkgroep Eerst Communie doen met en voor jullie kinderen.  
Ze hebben ook een leuk vakantieboekje mee gekregen rondom dit thema. 
 
Uw kind wordt uitgenodigd om vrijblijvend met de eerste (10 oktober/ 1 november, 14-15.30 uur) 
twee bijeenkomsten van het Communie project mee te doen om daarna te beslissen of hij/zij met 
het project verder wil en de Communie ook wil gaan doen.  
Het is namelijk voor uw het kind (en misschien ook wel voor u) moeilijk voor te stellen wat het 
inhoudt, wat we doen en hoe de invulling wordt gegeven aan dit mooie Sacrament welke zij 
mogen ontvangen (ook al zou uw kind nu nog niet gedoopt zijn). 
 
Indien u reeds vragen heeft hierover kunt u contact opnemen met iemand van onze werkgroep: 
 
Eugenie Dapperen     info@bonapact.nl    06-51039376 
Elvira Goossens        fam@jgoossens.nl    06-51526106 
Karin Schepers  
pater Jules                jmalos1276@yahoo.com 
Patricia v. Lankveld   patricia@kwekerijvanlankveld.nl  06-23290870 
Anke Sevenster        ankesevenster@gmail.com            06-21284069 
 
Groeten, 
Werkgroep Eerste Communie  
Handel-Elsendorp 
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Speciaal voor ouders 

Voorlezen in de Bibliotheek 

Kinderen houden van boeken en van voorlezen. 

Vanaf september gaan we in de bibliotheken Beek en Donk, Gemert  

en Boekel weer voorlezen aan de allerkleinsten. Steeds met een  

actueel thema. Het voorlezen is één keer per maand op woensdag  

en is van 15.30 tot 16.00 uur. 

Kijk voor de data en thema’s op de website van Bibliotheek  

De Lage Beemden. 

 

 

BabyKwartier XL 

Elke week wordt in de Bibliotheek kwartier gemaakt voor baby’s tot  

1,5 jaar. BabyKwartier Laarbeek en Boekel breidt uit met 

BabyKwartierXL. Iedere eerste maandag en dinsdag van de maand 

wordt een XL toegevoegd. XL betekent meer. Meer (voor)leesplezier.  

En nog meer samen genieten in de bibliotheek voor baby’s en hun 

(groot)ouders/verzorgers. 

Een gastspreker informeert op een toegankelijke manier over allerlei 

zaken die jonge (groot)ouders bezighoudt. Er is voldoende ruimte om 

vragen te stellen. Na een pauzemoment, met koffie of thee en voor de 

kleintjes een gezonde snack, verzorgt BoekStartcoach Marjon Smits een 

inspirerende activiteit waarbij de baby’s en boekjes centraal staan.  

Spraak-/taalontwikkeling door Logopedisten Kyona van den Hurk en 

Bibi van der Heijden  

BabyKwartierXL Laarbeek | maandag 2 september | 15.30-16.30 uur 

Communiceren met je baby door Marian Walraven 

BabyKwartierXL Boekel | dinsdag 3 september | 10-11 uur  

 

 

https://delagebeemden.op-shop.nl/?tags=2
https://delagebeemden.op-shop.nl/405/babykwartierxl-laarbeek/02-09-2019
https://delagebeemden.op-shop.nl/406/babykwartierxl-boekel/03-09-2019


 

Speciaal voor ouders & leerkrachten 

Nieuw! Prentenboeken in andere talen 

Vanaf september breidt Bibliotheek De Lage Beemden haar collectie uit 

met (prenten-)boeken in het Pools, Arabisch en Turks voor kinderen 

van 0 tot 4 jaar. Deze boeken zijn te vinden in de Bibliotheken in Beek 

en Donk, Boekel en Gemert. 

Deze nieuwe collectie wil de Bibliotheek graag aan iedereen laten zien 

én horen. De anderstalige (prenten-)boeken worden gepresenteerd 

tijdens een speciaal BabyKwartier op 

 maandag 9 september van 10.30 – 11.30 uur in Gemert  

 maandag 9 september van 15.30 – 16.30 uur in Beek en Donk  

 dinsdag 10 september van 10 tot 11 uur in Boekel 

Dit BabyKwartier is bedoeld voor ouders en kinderen met Pools, 

Arabisch of Turks als moedertaal. Er wordt voorgelezen aan de 

kinderen, ouders krijgen informatie over voorlezen in de eigen 

moedertaal en natuurlijk zijn de nieuwe (prenten-)boeken ook meteen 

te leen. 

Meer informatie vind je op de website van Bibliotheek De Lage 

Beemden 

 

 

Gratis Roald Dahl lesmateriaal 

Op 13 september is het groot feest, want dat is de geboortedag van 

meesterverteller Roald Dahl. Tijdens de Roald Dahl-week staan de 

boeken van deze bijzondere schrijver centraal in de boekhandel, de 

bibliotheek en op scholen. 

Educatief materiaal 

Speciaal voor alle leerkrachten heeft uitgeverij ‘De Fontein’  

lesmateriaal samengesteld. De lesbrief is binnenkort te downloaden  

via de site. Het werkboekje  is gratis te bestellen. Bij alle bestellingen 

zit een leuke poster met verjaardagskalender.  

Wees er snel bij, want op = op!  

https://www.uitgeverijdefontein.nl/kinderboeken/roald-dahl-

week-2019-gratis-lesmateriaal/ 

 

 

Kinderboekenweek 

https://delagebeemden.op-shop.nl/404/babykwartier-lancering-anderstalige-prentenboeken/10-09-2019
https://www.uitgeverijdefontein.nl/kinderboeken/roald-dahl-week-2019-gratis-lesmateriaal/
https://www.uitgeverijdefontein.nl/kinderboeken/roald-dahl-week-2019-gratis-lesmateriaal/


Nog op zoek naar invulling van de Kinderboekenweek?  

Evenals andere jaren heeft schrijfster Rian Visser weer digibordlessen 

voor de Kinderboekenweek gemaakt. Dit jaar heeft zij samen met 

Tineke Meirink ook een versjesbundel over reizen en vervoer 

geschreven. Ideaal dus om de Kinderboekenweek mee te openen!  

Of maak er helemaal een feest van en open de Kinderboekenweek met 

het toneelstuk De boekenbus. 

Voor meer informatie: www.rianvisser.nl/kinderboekenweek 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
  
 

 

www.rianvisser.nl/kinderboekenweek

