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………ouders/verzorgers………………….…

Komende weken
Vrijdag 13 september is er een weeksluiting .
Maandag 16 september zijn alle kinderen vrij i.v.m de kermis.
Vrijdag 20 en maandag 23 september zijn de kinderen van de vlijtige vlinders en de vrolijke vuurvliegjes vrij.

Overblijf
We zijn op zoek naar uitbreiding van de overblijfgroep. Concreet zijn we op zoek naar mensen die op dinsdag en vrijdag kunnen
surveilleren.
Als je niet elke week , maar een keer in de twee weken, drie of vier weken kunt ben je ook welkom. Meld je dan aan bij mij.
Als je je aanmeldt voor te surveilleren dan krijg je:
- Een leuke app groep van ouders die surveilleren.
- Thuis een blij kind , omdat je surveilleert.
- Een bijdrage van € 2,- per keer als je surveilleert. (Dat geld hoef je niet te nemen, dan gaat het naar de kinderen.)
Dus schroom niet en meld je aan.
Als je vragen hebt over het surveilleren loop dan even binnen.

Boekenkast
Op ouderportaal staat bovenin een icoontje van een boekenkast. In die boekenkast staan documenten. Hier vind je de
schoolgids, de vakanties en vrije dagen op een A4tje.
Op de schoolagenda staan de vakanties en vrije dagen ook ingevuld. Wat er nog niet opstond en nu wel is dat op vrijdag 5 juni
het schoolreisje is.

Nieuwsbrief CJG (Centrum Jeugd en Gezin)
Terug naar school
Voor de meesten zit de zomervakantie er op en is het tijd om weer aan de slag te gaan. Ook de kinderen gaan weer naar school.
Hoewel je misschien helemaal bent opgeladen en bijgekomen bent, kan het lastig zijn om weer in het ‘normale’ ritme te komen.
Dat is niet erg, heeft soms een paar dagen nodig om weer terug in het ritme te komen. Hieronder drie tips;
1. Bedenk een eindritueel:
Je kan bijvoorbeeld ergens gaan uiteten, samen een eigen pizza bakken, gezellig picknicken of ga een dagje uit: kies een ritueel
dat jaarlijks terugkeert één week voor de laatste vakantiedag voordat de school weer begint. Dit helpt je kind eraan herinneren
dat de vakantie eindigt en kunnen zij zich voor gaan bereiden aan het start van het schooljaar.
2. Terug naar het normale:
Als het kan, zorg dat je na het ritueel nog één week rustig thuis bent voordat school weer begint. Je kunt dan weer aan de slag
met de normale bedtijden en begin met het zetten van wekkers. Ook kan je samen alvast de eerste schoolweek bespreken. Denk
hierbij aan hoe laat iedereen op moet staan, of er overgebleven moet worden, op welke dagen er afgesproken kan worden met
vriendjes en vriendinnetjes. Het praten zulke zaken rondom school helpt ze weer op gang te brengen.
3. Voorkom stress:
De info verschijnt twee-wekelijks op donderdag of vrijdag. Met vragen n.a.v. de info kan men altijd
terecht bij de leiding of bij de schrijver van het betreffende stukje.
De info staat ook op onze website: www.ojbsdeduizendpoot.nl

De eerste dagen moet niet alleen je kind maar ook jij als ouder er weer in komen. Om dit soepel te laten verlopen en niet voor
verrassingen te staan, check of alles klaar is voor de start. En je kind kan je hierbij helpen. Zorg bijvoorbeeld voor de
weekboodschappen, leg eventueel de kleren klaar, maak ‘s avonds de broodtrommels in orde, pak de tasjes samen met ze in. Als
je kind met de fiets moet gaan, check dan ook of deze in orde is. Hiermee voorkom je onnodige stress momenten. Succes!
Wil je je uitgeruste gevoel van de vakantie langer vast houden. Lees dan hier hoe je goed voor jezelf zorgt.

Informatie Biliocenter

Typecursus, start 3 en 5 september
3 september 2019, van 16:00 tot 17:00 | Weert, Wilhelminasingel 250
Kosten: leden € 128,50 / niet-leden € 150,- (wist je dat je tot je 18e gratis lid bent?)
OF
5 september 2019, van 19:00 tot 20:00 | Weert, Wilhelminasingel 250
Kosten: leden € 128,50 / niet-leden € 150,- (wist je dat je tot je 18e gratis lid bent?)
Leer blind typen in 12 weken tijd.
In deze cursus leer je snel en blind typen. De cursus is voor zowel kinderen (vanaf groep 6), volwassenen en
mensen met dyslexie.


Inhoud cursus
We werken met een online typeprogramma. Hiermee oefen je ook thuis



Bij de programma's worden er typespellen gebruikt



Als je typt, wordt bijgehouden hoe snel je typt en hoeveel fouten je maakt



Om blind te kunnen typen is het nodig om vaak en regelmatig te oefenen



Praktisch
Je maakt gebruik van de computers in de bibliotheek



De groep bestaat uit maximaal 10 personen en er is aandacht voor persoonlijke begeleiding



De cursuskosten zijn € 128,50 voor leden en € 150,00 voor niet-leden (tot je 18de ben je gratis lid van de
bieb!)





De cursus bestaat uit 12 lessen en deze zijn wekelijks op de dinsdagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur (de
andere cursus is elke donderdagavond van 19.00 tot 20.00)
Je sluit de cursus af met een examen
Link 3 september: https://www.bibliocenter.nl/actueel/agenda/2019/typecursus-bieb-0309.html
Link 5 september: https://www.bibliocenter.nl/actueel/agenda/2019/typecursus-bieb-0509.html
De algemene link: https://www.bibliocenter.nl/actueel/nieuws/2019/typecursussen-bieb.html

Kindercolleges, zeven dit najaar!
De link: https://www.bibliocenter.nl/ta/agenda-kindercolleges.html

___
Kindercollege: Ruimtevaart in Vogelvlucht
25 september 2019, van 14:30 tot 16:00 | Weert, Wilhelminasingel 250
Kosten: € 7,50
Nieuwsgierige kinderen opgelet! Tijdens dit Kindercollege kom jij alles te weten over ruimtevaart. Meld je dus snel
aan!
De info verschijnt twee-wekelijks op donderdag of vrijdag. Met vragen n.a.v. de info kan men altijd
terecht bij de leiding of bij de schrijver van het betreffende stukje.
De info staat ook op onze website: www.ojbsdeduizendpoot.nl

We duiken in de geschiedenis van de Ruimtevaart en werpen een blik in de toekomst. De ontwikkeling van de
ruimtevaart is erg interessant. Naast prestige projecten heeft de ruimtevaart veel technologie voortgebracht. We
starten met de avonturenboeken van een beroemde Fransman. Deze boeken waren een enorme inspiratiebron voor
latere raketgeleerden.
Het was het begin van de rakettechnologie in de 1e helft van de 20e eeuw waarin de eerste succesvolle
raketlanceringen werden gedaan. De eerste mens op de maan, planetenonderzoek, ruimtelaboratoria, Space
Shuttles, commerciële ruimtevluchten en toerisme komen achtereenvolgens allemaal tijdens het college aan bod.
Daarna ga je een echte Space Shuttle bouwen!
Tip: neem je ouders gratis mee. (Aanmelden is alleen voor kinderen, ouders hoeven zich niet aan te melden). Wil
je meer weten over het onderwerp? Kijk na afloop bij onze informatieve jeugdboeken op de eerste etage! Dit college
is voor kinderen van de leeftijd 7 t/m 12+ jaar.
Dit Kindercollege wordt verzorgd door Sandra van Dam van Curiosity World.
De link: https://www.bibliocenter.nl/actueel/agenda/2019/kindercollege-reis-ruimte-0910.html

Kindercollege: Op reis

naar de maan

9 oktober 2019, van 13:30 tot
Wilhelminasingel 250

15:00 | Weert,
Kosten: € 2,50

Nieuwsgierige kinderen opgelet!
jij alles te weten over de reis
snel aan!

Tijdens dit Kindercollege kom
naar de maan. Meld je dus

Sandra van Dam, van Curiosity
spannende reis naar de Maan.
geleden dat de mens voor het
de Maan.

World neemt je mee op een
Het is dit jaar precies 50 jaar
eerst een voet heeft gezet op

We gaan beginnen met het
over de Reis naar de Maan.
daar moet je heel goed voor
raketten voor bouwen! Hoe ziet
eigenlijk uit en waar komen die
ooit het gezichtje op de Maan
erover om naar de Maan te
vervoersmiddelen, bijvoorbeeld
veel meer vragen krijg je een
nog even over het boek ‘De reis naar de Maan’ van Jozua Douglas hebben.

kindercollege over de Maan en
Maar je komt er niet zomaar,
oefenen en hele goede
de Maan er van dichtbij
vele gaten vandaan? Heb je
gezien en hoelang doe je
gaan met verschillende
met de fiets? Op deze en nog
antwoord. Ook gaan we het

Na al deze interessante dingen is het tijd om zelf aan de slag te gaan. Je gaat een echte maan maken van klei,
lavasteentjes en papier.
Tip: neem je ouders gratis mee. (Aanmelden is alleen voor kinderen, ouders hoeven zich niet aan te melden). Wil
je meer weten over het onderwerp? Kijk na afloop bij onze informatieve jeugdboeken op de eerste etage! Dit college
is voor kinderen van de leeftijd 5 t/m 7 jaar.
Dit Kindercollege wordt verzorgd door Sandra van Dam van Curiosity World.

De info verschijnt twee-wekelijks op donderdag of vrijdag. Met vragen n.a.v. de info kan men altijd
terecht bij de leiding of bij de schrijver van het betreffende stukje.
De info staat ook op onze website: www.ojbsdeduizendpoot.nl

De link: https://www.bibliocenter.nl/actueel/agenda/2019/kindercollege-reis-maan-0910.html

Kindercollege: Op reis door de ruimte
9 oktober 2019, van 15:30 tot 17:00 | Weert, Wilhelminasingel 250
Kosten: € 2,50
Nieuwsgierige kinderen opgelet! Tijdens dit Kindercollege kom jij alles te weten over de reis door de ruimte. Meld je
dus snel aan!
Tijdens dit kindercollege reis je mee door de ruimte. Samen met Sandra van Dam, van Curiosity World ga je
onderzoeken wat de ruimte nu precies is en waarom het er zo gevaarlijk kan zijn.
Wat is de ruimte en wanneer ben je er eigenlijk? We werpen een blik vanuit de ruimte naar de aarde. Hoe gaat het
met de aarde en als we toch boven de aarde hangen, waar hangen we dan in? En met welk vervoersmiddel kom je
er? Hoe keek men vroeger naar de ruimte en welke vervoersmiddelen werden toen allemaal bedacht om de ruimte
te gaan verkennen en hoe verkennen we nu de ruimte? Wat staat allemaal te gebeuren op het gebied van
ruimtevaart van nu? Op al deze vragen krijg je een antwoord. Verder kijken we nog naar het verleden, we kijken wat
er nu gebeurt op het gebied van ruimtevaart en wat er voor de toekomst gepland staat.
Na al deze informatie gaan we een leuke en leerzame Wetenschapsquiz spelen waarbij je uiteraard ook een prijsje
kan winnen. Doe jij ook mee?
Tip: neem je ouders gratis mee. (Aanmelden is alleen voor kinderen, ouders hoeven zich niet aan te melden). Wil
je meer weten over het onderwerp? Kijk na afloop bij onze informatieve jeugdboeken op de eerste etage! Dit college
is voor kinderen van de leeftijd 8 t/m 12 jaar.

De info verschijnt twee-wekelijks op donderdag of vrijdag. Met vragen n.a.v. de info kan men altijd
terecht bij de leiding of bij de schrijver van het betreffende stukje.
De info staat ook op onze website: www.ojbsdeduizendpoot.nl

Dit Kindercollege wordt verzorgd door Sandra van Dam van Curiosity World.
De link: https://www.bibliocenter.nl/actueel/agenda/2019/kindercollege-reis-ruimte-0910.html

Kindercollege: Mineralen en Gebergten
30 oktober 2019, van 14:30 tot 16:00 | Weert, Wilhelminasingel 250
Kosten: € 7,50
Nieuwsgierige kinderen opgelet! Tijdens dit Kindercollege kom jij alles te weten over mineralen en gebergten. Meld
je dus snel aan!
Mineralenverzamelaars opgelet!
We gaan het hebben over gebergten én mineralen want je kunt in de bergen prachtige mineralen vinden. Over
bergen gesproken: Waar komen ze vandaan of beter gezegd, hoe zijn gebergten ontstaan? In welke gebieden of
landen vind je veel gebergten en waarom juist daar? Wist je dat er hoog in de bergen nog mensen en dieren leven?
Trouwens, wat dacht je van een flinke klimpartij naar de hoogste berg op aarde? En als we toch op weg zijn, is de
kans groot dat je mooie mineralen vindt. De wereld van de mineralen is een mooie maar soms wel een moeilijk te
begrijpen wereld. Tijdens het college leer je hier meer over.
Na het college ga je zelf aan de slag met stenen. Je gaat van een ruwe steen een mooie bling bling steen maken.
Je gaat je steen polijsten met verschillende ijzerpoeders. Trek dus niet je beste kleren aan! En als aandenken krijg
je nog een extra mineraal mee naar huis.
Tip: neem je ouders gratis mee. (Aanmelden is alleen voor kinderen, ouders hoeven zich niet aan te melden). Wil
je meer weten over het onderwerp? Kijk na afloop bij onze informatieve jeugdboeken op de eerste etage! Dit college
is voor kinderen van de leeftijd 7 t/m 12+ jaar.
Dit Kindercollege wordt verzorgd door Sandra van Dam van Curiosity World.

De link: https://www.bibliocenter.nl/actueel/agenda/2019/kindercollege-mineralen-gebergten-3010.html
De info verschijnt twee-wekelijks op donderdag of vrijdag. Met vragen n.a.v. de info kan men altijd
terecht bij de leiding of bij de schrijver van het betreffende stukje.
De info staat ook op onze website: www.ojbsdeduizendpoot.nl

Kindercollege: Superkrachtbronnen
13 november 2019, van 14:30 tot 15:30 | Weert, Wilhelminasingel 250
Kosten: € 7,50
Nieuwsgierige kinderen opgelet! Tijdens dit Kindercollege kom jij alles te weten over superkrachtbronnen. Meld je
dus snel aan!
Dit college barst van de energie!
Ga mee op onderzoek naar verschillende energiebronnen op energie-eiland en leer meer over de voor- en nadelen
van deze bronnen. We maken gebruik van windenergie, testen ons eigen vermogen om energie op te wekken en
maken gebruik van zonnecellen tijdens een heuse zonnehopperrace! Wist je dat je ook met behulp van een
chemische reactie energie op kunt wekken? We proberen met de chemische taco batterij een windmolentje te laten
draaien.
Dit Kindercollege sluit perfect aan bij het thema van Nederland Leest 2019: Duurzaamheid.
Tip: neem je ouders gratis mee. (Aanmelden is alleen voor kinderen, ouders hoeven zich niet aan te melden). Wil
je meer weten over het onderwerp? Kijk na afloop bij onze informatieve jeugdboeken op de eerste etage! Dit college
is voor kinderen van de leeftijd 7 t/m 12+ jaar.
Dit college wordt gegeven door Mad Science. Mad Science biedt in meer dan 20 verschillende landen educatief en
uitdagend science onderwijs aan. Speciaal voor nieuwsgierig en leergierige kinderen.

De link: https://www.bibliocenter.nl/actueel/agenda/2019/kindercollege-superkrachtbronnen-1311.html

De info verschijnt twee-wekelijks op donderdag of vrijdag. Met vragen n.a.v. de info kan men altijd
terecht bij de leiding of bij de schrijver van het betreffende stukje.
De info staat ook op onze website: www.ojbsdeduizendpoot.nl

Kindercollege:
Duurzaamheid

Weer, Klimaat en

27 november 2019, van
Wilhelminasingel 250

14:30 tot 16:00 | Weert,
Kosten: € 7,50

Nieuwsgierige kinderen
Kindercollege kom jij
klimaat en
snel aan!

opgelet! Tijdens dit
alles te weten over weer,
duurzaamheid. Meld je dus

We gaan tijdens het
weer, klimaat en
elkaar te maken hebben.
weet jij wanneer het het
Nederland of juist heel
hetzelfde geweest of is
afgelopen jaren

kindercollege ontdekken dat
duurzaamheid veel met
Wat is weer precies en
aller-koudst was in
erg warm? Is het weer altijd
het misschien in de
veranderd?

Waarom wordt er nu
duurzaamheid gepraat
duurzaamheid eigenlijk?
hier alles over te weten.
met een

zoveel over klimaat en
maar wat zijn klimaat en
Tijdens dit college kom je
Daarna ga je aan de slag
‘Weerworkshop’.

Dit Kindercollege sluit
perfect aan bij het thema
van Nederland Leest
2019: Duurzaamheid.
Tip: neem je ouders
gratis mee. (Aanmelden is
alleen voor kinderen, ouders hoeven zich niet aan te melden). Wil je meer weten over het onderwerp? Kijk na afloop
bij onze informatieve jeugdboeken op de eerste etage! Dit college is voor kinderen van de leeftijd 7 t/m 12+ jaar.
Dit Kindercollege wordt verzorgd door Sandra van Dam van Curiosity World.

De link: https://www.bibliocenter.nl/actueel/agenda/2019/kindercollege-weer-klimaat-duurzaamheid-2711.html

De info verschijnt twee-wekelijks op donderdag of vrijdag. Met vragen n.a.v. de info kan men altijd
terecht bij de leiding of bij de schrijver van het betreffende stukje.
De info staat ook op onze website: www.ojbsdeduizendpoot.nl

Kindercollege: Dinosaurussen
18 december 2019, van 14:30 tot 16:00 | Weert, Wilhelminasingel 250
Kosten: € 7,50
Nieuwsgierige kinderen opgelet! Tijdens dit Kindercollege kom jij alles te weten over dinosaurussen. Meld je dus
snel aan!
Nog meer over dinosaurussen
Het tweede deel over dinosaurussen. Natuurlijk blikken we nog even terug op wat een dinosaurus is en in welke tijd
ze leefden maar we staan vooral stil bij de nieuwste ontdekkingen. Zo zijn in Engeland een jaar geleden veel
dinosporen ontdekt en heeft men ontdekt dat sommige dinosaurussen gekleurde eieren legden. Welke nieuwe
soorten zijn pas opgegraven en in welk werelddeel moet je vooral zijn om zelf een dinosaurus te kunnen opgraven?
Een interessante lezing over wat je misschien nog niet wist over dinosaurussen. Heb je deel 1 gemist, geen
probleem dit kindercollege kan je evengoed volgen. Na het college volgt er een workshop over dinosaurussen.
Tip: neem je ouders gratis mee. (Aanmelden is alleen voor kinderen, ouders hoeven zich niet aan te melden). Wil
je meer weten over het onderwerp? Kijk na afloop bij onze informatieve jeugdboeken op de eerste etage! Dit college
is voor kinderen van de leeftijd 7 t/m 12+ jaar.
Dit Kindercollege wordt verzorgd door Sandra van Dam van Curiosity World.

De link: https://www.bibliocenter.nl/actueel/agenda/2019/kindercollege-dinosaurussen-1812.html

De info verschijnt twee-wekelijks op donderdag of vrijdag. Met vragen n.a.v. de info kan men altijd
terecht bij de leiding of bij de schrijver van het betreffende stukje.
De info staat ook op onze website: www.ojbsdeduizendpoot.nl

