1 oktober 2018 nummer 3
Voorwoord
Beste ouders/verzorgers,
De afgelopen week zijn de leden van de jeugdgemeenteraad geïnstalleerd en is er bekend gemaakt wie de
nieuwe jeugdburgemeester van Laarbeek is geworden. Wij zijn supertrots op Gijs en Imke die van onze school in
de jeugdgemeenteraad deelnemen. Gefeliciteerd met jullie benoeming. Als klapper op de vuurpijl mogen we
ook Elise feliciteren met haar benoeming tot jeugdburgemeester. Ook op haar zijn we onwijs trots! Zoals u
verderop in het Otternieuws kunt lezen heeft ze er veel zin in en kunt u met al uw ideeën bij haar terecht.
Met vriendelijke groeten,
Team ’t Otterke
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Kinderboekenweek

4 oktober

Dierendag, Angelique jarig

5 oktober
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Dag van de Leraar
Inloopmoment 11:00-12:00 uur
Zingen voor de Jarigen / Herfstwandeling

15 t/m 19
oktober

Herfstvakantie

Inloopmoment
Op dinsdag 9 oktober is er van 11.00u tot 12.00u een inloopmoment voor alle ouders. Op dit moment willen we
u graag de school in bedrijf laten zien en kunt u in de klassen kijken. Om 11.00u komen we even samen in de
teamkamer en zal Monique Hermans een korte toelichting geven op de dingen die u in de klassen gaat zien en
de manier waarop we dit willen doen met elkaar. Daarna verdelen we ons over de klassen. Voor de rust in de
groepen is het wenselijk dat er niet steeds gewisseld wordt van klas. Op de helft van de tijd wisselen naar een
andere groep is wel mogelijk. Aan het einde komen we nog even samen om ervaringen uit te wisselen. U bent
van harte welkom! (mocht dit moment niet schikken, dan is er op donderdag 28 maart ook nog een
inloopmoment in de middag)
Om een goede verdeling te kunnen maken willen we u vragen om zich op te geven. Dat kan door in te tekenen
op de lijst die vanaf woensdag bij de deur van de groep hangt.

Jeugdgemeenteraad
Hallo ouders,
Imke Toonen en ik hebben ons best gedaan voor een belangrijke taak bij de
gemeente. Imke zit in de jeugdgemeenteraad en ik ben jeugdburgemeester
geworden. Het heeft ons allebei veel moeite gekost. Maar we zijn allebei heel
blij dat het ons is gelukt. Het is natuurlijk heel leuk voor ons maar ook voor de
school. Daarom wil ik heel graag juf Evelien en juf Milou bedanken en natuurlijk
de klas ook.
Ik ben nu een jaar jeugdburgemeester en als iemand ideeën heeft hoe je
Laarbeek beter kan maken dan wil ik ze graag horen. Ik vind het heel leuk om al
jullie ideeën te horen en daar kan ik heel veel mee. Ik ga proberen Laarbeek
beter te maken met de uitstapjes naar onder andere: Den Haag & Den Bosch. Ik
moet bij veel activiteiten aanwezig zijn zoals: de intocht van sinterklaas. Daar
heb ik heel veel zin in!!!
Ik hoop dat jullie nog ideeën hebben.
Groetjes Elise van Lieshout uit groep 7.

Hallo ouders,
Ik zit in de jeugdgemeenteraad!
Stijn en ik wilden allebei in de jeugdgemeenteraad. Dit waren de punten die Stijn
had: meer vogel huisjes in Laarbeek, voor de muizen een soort tipi tent met
strobalen en als ze er uit gaan voedsel voor de dieren vooral vogels en roofvogel
huizen maken. Dit waren de punten die ik wil veranderen: voor ouderen en
kinderen samen sportdag, meer prullenbakken in Laarbeek, speciale dagen dat
kinderen het afval prikken, meer speeltuinen overal en ik vraag wat ze willen
veranderen.
Ik ga veel vergaderen en activiteiten doen.
Groetjes Imke Toonen uit groep 7

Zingen voor de jarigen groep 7 (voor de ouders van groep 7).
Groep 7 gaat dit jaar naar het journaal.
U krijgt een paar trailers te zien van een selectie beroemde animatie-films. Onder andere The lion king en
Frozen. Het is zelf samengesteld door de kinderen van groep 7. De teksten zijn ook helemaal zelf gemaakt. En
de rollen die zijn zelf gekozen. Wij hopen dat u ook op 10 oktober komt.
TOT DAN! GROETJES GROEP 7.
Oproepje van groep 3-4
We starten weer met het lezen op vrijdagmiddag. Om 13.15 uur beginnen we. We lezen 15 minuten onder
leiding van een ouder, een opa of oma of een andere volwassene die ons wil helpen. Geef je op bij juf Petrie of
juf Suze. We beginnen graag zo snel mogelijk en we willen graag kleine groepjes maken. Wie komt helpen?????

Laatste oproep gevonden voorwerpen
Er liggen nog heel veel kledingstukken, broodtrommels en bekers in het kantoortje bij Barry en Angelique,
Wij willen graag de boel opruimen. Hierbij dan ook het verzoek om vóór de herfstvakantie te controleren of er
spullen zijn blijven liggen op school. Daarna gaan we de kleding verzamelen voor de kledingcontainer.
Veilig op de fiets
Fietsen zonder licht is gevaarlijk. Als je opvalt, ben je veiliger. Zodra de klok verzet wordt en het in de ochtenden avondspits weer donker is, is het van levensbelang dat je fietsverlichting werkt en aan staat. Daarom is het
elk jaar weer nodig om fietsverlichtingsacties te doen! Op 30 oktober start de Fietslichtactie 2018!
Op dinsdag 30 oktober vindt de fietsverlichting controle op ‘t Otterke plaats. Wij zijn nu op zoek naar 2
vrijwilligers (ouders, grootouders, enz…) die dat bij groep 6 tot en met 8 willen komen doen. U controleert de
verlichting bij de fietsen van de kinderen. U kunt zich opgeven bij juffrouw Ingrid of u stuurt een mail naar
ingrid.vandenelsen@eenbes.nl. Alvast heel erg bedankt.
Met vriendelijke groet,
Ingrid van den Elsen
Kinderboekenweek 2018
Van 3 t/m 14 oktober is het Kinderboekenweek. Het thema van dit jaar is “Kom erbij”. Op woensdag 3 oktober
wordt de Kinderboekenweek gezamenlijk in de speelzaal geopend. De kinderen van groep 6 zullen deze opening
verzorgen. De komende week wordt er in alle klassen gewerkt rondom de Kinderboekenweek. Op de site:
kinderboekenweek.nl staan de bekroonde boeken van dit jaar. We gaan er een fijne en leerzame
Kinderboekenweek van maken.

Met veel plezier mogen wij mededelen dat we twee nieuwe leden hebben vanaf dit schooljaar. Welkom Eefje
Brouwers en Hanneke van Beek! Fijn dat jullie ons komen versterken. We hebben de activiteiten bekeken voor
dit schooljaar en we hebben zin om er samen iets leuks van te gaan maken. De paasactiviteit gaan we verzetten.
Deze staat nu gepland op vrijdag 19 april, maar dan zijn de kleuters niet op school. Vandaar dat we deze
activiteit verzetten naar donderdag 18 april. Verdere informatie volgt tegen die tijd.
Groetjes, de leden van de OR

Kinderuniversiteit
Geachte heer / mevrouw / Leerkracht,
Door verschillende basisscholen ben ik benaderd voor informatie over de Kinderuniversiteit die scholen kunnen
gebruiken voor hun eigen communicatiekanalen zoals social media, de website en nieuwsbrieven.
Elk schooljaar organiseert de Kinderuniversiteit van Tilburg University een aantal colleges voor ALLE kinderen uit
groep 6, 7 en 8 vande basisschool. Deze gratis kindercolleges op de campus van Tilburg University laten
kinderen kennis maken met wetenschap. De hoogleraren zijn inspirerende docenten die alles over het
collegeonderwerp af weten. Jaarlijks bezoeken honderden kinderen uit verschillende provincies deze colleges
die zeer enthousiast worden ontvangen door zowel de kinderen, hun ouders/begeleiders, de scholen en niet in
de laatste plaats door de hoogleraren zelf.
Het eerste college van schooljaar 2018-2019 staat gepland op woensdagmiddag 31 oktober (15.00-16.00u).
Professor (milieu-economie en klimaatdeskundige) Reyer Gerlagh neemt de kinderen mee naar zijn
onderzoeksgebied dat momenteel volop in de belangstelling staat. De titel van het college is: ‘Lekker warm?’.
Op woensdagochtend 14 november (10.00-11.00u) is er een college speciaal voor Plusklassen.

Meer informatie over de Kinderuniversiteit en aanmelden voor een kindercollege:
www.tilburguniversity.edu/kinderuniversiteit
We verheugen ons erop om leerlingen van uw school bij de kindercolleges te mogen verwelkomen! Natuurlijk
zijn ouders en begeleiders ook van harte welkom.
Als u vragen heeft hoor ik die uiteraard heel graag. Bijgevoegd een poster van de Kinderuniversiteit die u kunt
gebruiken voor uw communicatiekanalen.
Overigens … 4 oktober organiseert Tilburg University Junior nog een andere activiteit: Junior Night University
vanaf 18.30u. Dit is een onderdeel van Night University, hèt jaarlijkse campusfestival voor iedereen. Voor
junioren van 9 t/m 12 jaar is er een speciaal onderdeel: Junior Night University. Dit jaar staat Night University in
het teken van Werelddierendag. Junioren kunnen tijdens dit festival ontdekken wat wetenschap is door te doen,
te bewonderen en te ontdekken. Er zijn verschillende minilezingen, workshops en activiteiten. Meer informatie en
aanmelden: https://juniorkennisbank.nl/…/09/10/junior-night- /

Met vriendelijke groet,
Trees van Aanholt
T. van Aanholt
Communicatiemedewerker External & Campus Communication
Tilburg University
Trees.vanAanholt@TilburgUniversity.edu
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