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Open Dag 11.00 – 14.00 uur 
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MR-vergadering  

IVN tentoonstelling zoogdieren gr 3-4 

STAKINGSDAGEN ALLE kinderen VRIJ 

OV-vergadering 

Rapport + Nieuwsbrief 8 

Hal versieren voor carnaval 8.30 uur 

Prins-, prinsesverkiezing 8.30-9.00 uur 

Carnavalsviering 
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Vanuit de directie 
Open dag 

Zondag 19 januari 2020 zetten wij onze deuren open. Er zijn verschillende activiteiten 

voor de leerlingen op school. In iedere lokaal is wel iets te doen. Zo staan de deuren van 

het Ontdeklab en het Makerslab voor iedereen open, heeft Korein Tienergroep in de hal 
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een leuk spel staan, kun je op de drum spelen bij Erik van Lokaal Muziekles en verzorgt 

juf Janneke een bakworkshop in de teamkamer. Natuurlijk zijn ook de pedagogisch 

medewerkers van Korein Peuterwerk en Tienergroep aanwezig, voor vragen over 

peuterwerk en/of voor- en/of buitenschoolse opvang kunt u deze dag ook bij hen 

terecht.  

Natuurlijk zijn alle ouders, opa’s, oma’s, buren en bekenden van harte welkom om een 

kijkje te komen nemen in onze mooie school.  

Mocht u iemand kennen die wil komen kijken, maar nog geen kinderen op onze school 

heeft, stuur ze dan gerust door! Lukt het deze dag niet, is er natuurlijk ook altijd de 

mogelijkheid om een rondleiding en/of informatie te krijgen op een ander moment. 

Mensen kunnen hiervoor een afspraak maken met Marioleine via de telefoon of via 

marioleine.vangeel@prodas.nl 

 

Toetsweek 

Na de Open Dag start de toetsweken. Alle kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen voor 

verschillende vakken een toets. Het is fijn als alle kinderen dan aanwezig zijn en 

afspraken voor bv huisarts niet in de ochtend gepland worden.  

 

Open Podium 

Afgelopen woensdag hebben veel kinderen weer staan te SCHITTEREN op het Open 

Podium. Ook heel fijn dat er zoveel ouders en andere belangstellenden de tijd nemen om 

naar onze kinderen te komen kijken. 

Helaas liep het Open Podium uit, dit kwam mede omdat de techniek ons in de steek liet. 

Omdat ook wij het vervelend vinden als iedereen lang moet wachten voordat de kinderen 

klaar zijn om naar huis te gaan, hebben we besloten om de volgende keer een kwartier 

eerder te beginnen zodat we eventueel wat uitloop tijd hebben. 

Het volgende Open Podium is vrijdag 27 maart om 13.30 uur.  

 

Rapportgesprekken 

In de week van 10 februari worden alle kinderen met hun ouders uitgenodigd om samen 

hun vorderingen te bespreken. In deze gesprekken kijken we terug op de afgelopen 

periode, hoe is het gegaan en kijken we vooruit naar de volgende periode, hoe gaan we 

verder.   

 

Makerslab 
Gezocht: materiaal Makerslab 

 

Op de Diamant zijn we hard aan het werk geweest om een makerslab te realiseren. 

Wij hebben al een Ontdeklab waarbij de kinderen kennis kunnen maken met robots en 

andere technologieën. Nu hebben we in ons oude handvaardigheidslokaal een makerslab 
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gerealiseerd. Hier staan diverse machines, zoals een vinylplotter, een 3d printer en een 

borduurmachine. De kinderen leren hier hoe ze hiermee om kunnen gaan. tevens leren de 

kinderen omgaan met basisgereedschap zoals een zaag, priem, hamer en beitel.   

 

Nu zijn we nog op zoek naar de volgende materialen, wellicht heeft u thuis nog iets 

liggen? 

een mixer (wel werkend) 

rolmaat 

zakmes 

waterpas 

U kunt dit op school afgeven aan juf Nicole. Voor meer informatie kunt u ook bij haar 

terecht door even binnen te lopen of per email : nicole.vanhulst@prodas.nl  
 

Carnaval 
Carnaval staat weer voor de deur! Vrijdag 21 februari vieren wij dit feest op school. Dat 

betekent dat we ook een prins/prinsesverkiezing organiseren. Want wat is Carnaval 

zonder deze sfeermaker?! Alle kinderen uit groep 8 krijgen de mogelijkheid zich op te 

geven voor deze rol. Vervolgens mogen zij zichzelf promoten door materialen te 

knutselen om zich te presenteren bij de andere kinderen op school. Het doel is 

natuurlijk om zoveel mogelijk stemmen binnen te halen. Want degene met de meeste 

stemmen, die wordt prins of prinses! Uit groep 7/8 wordt ook een Vorst en Adjudant 

gekozen om de prins of prinses te ondersteunen. 

 

Op het stemformulier kunnen de kinderen ook aangeven of ze in de Raad van Elf willen. 

Want voor een gezellige Carnaval hebben we natuurlijk ook een Raad nodig. De Raad van 

Elf wordt samengesteld met kinderen uit elke groep, behalve uit groep 1/2. 

 

Ben je ook zo benieuwd wie voorgaat in de polonaise met Carnaval? En ook naar de 

anderen die een steek op mogen zetten? Kom dan 14 februari van 8.30-9.00 uur in de hal 

naar de prins/prinsesverkiezing kijken!  

 

Woensdag 12 februari om 08.30 uur wordt de school versierd voor Carnaval. Heb je zin 

om te komen helpen? Vrijdag 21 februari wordt alles opgeruimd om 12.15 uur. Ook dan 

kunnen we je hulp hard gebruiken. Hopelijk zien we je dan! 

 

Peuterwerk 
Nieuw gezicht: 

 

Beste ouders, 

Het nieuwe jaar begint voor mij met een nieuwe start! 

En wel bij het peuterwerk van Korein. 
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Mijn naam is Femke van de Goor en werk 12 jaar bij Korein. Ik woon in Someren, samen 

met mijn man en twee dochters van 12 jaar. 

Met heel veel plezier help ik kinderen in hun ontwikkeling. 

Velen van jullie heb ik al eens gezien op de groep bij Jessica. Daar heb ik gezien hoe 

jullie kind kan groeien en leren binnen het peuterwerk en heb ik heel veel zin gekregen 

om hun daarbij te helpen. 

Ik kijk er naar uit om jullie te ontmoeten.  

 

Bibliotheek nieuws 
 

Nationale Voorleesdagen 

Activiteiten in de Bibliotheken  van Asten en Someren  

 

Voorlezen op woensdagmiddag om 15 uur 

Op 22 januari om 15 uur wordt er voorgelezen uit Moppereend, het 

prentenboek van het jaar. Voor kinderen van 3  t/m 7 jaar. Je bent 

van harte welkom!  

 

Op 29 januari om 15 uur wordt er uit een ander boek uit de prentenboeken top 10 

voorgelezen. 

 

Peuter en kleuter quiz prentenboeken top 10 

Ook kun je in de bieb meedoen aan de peuter en kleuterquiz en maak je kans op een 

leuke prijs.  Het voorlezen is gratis en je kunt gewoon binnenlopen. 
 

Verteltheater: Verhalen van Annie:  

Someren : 29 januari om 14.30-15.00 uur  

Asten: 01 februari om 11.00 -11.30 uur 

Mopper de mopper... Annie vertelt tijdens de Nationale Voorleesdagen een verhaal over 

een echte mopperkont. Kom heerlijk genieten! Voor iedereen vanaf 2 jaar. Graag vooraf 

aanmelden via onderstaande link.    

Someren https://helmondpeel.op-shop.nl/1533/nationale-voorleesdagen-verteltheater-

verhalen-van-annie/29-01-2020 

Asten https://helmondpeel.op-shop.nl/1534/nationale-voorleesdagen-verteltheater-

verhalen-van-annie/01-02-2020 

Kaartje kind € 2,50, kaartje volwassenen € 2,50 

 

https://helmondpeel.op-shop.nl/1533/nationale-voorleesdagen-verteltheater-verhalen-van-annie/29-01-2020
https://helmondpeel.op-shop.nl/1533/nationale-voorleesdagen-verteltheater-verhalen-van-annie/29-01-2020
https://helmondpeel.op-shop.nl/1534/nationale-voorleesdagen-verteltheater-verhalen-van-annie/01-02-2020
https://helmondpeel.op-shop.nl/1534/nationale-voorleesdagen-verteltheater-verhalen-van-annie/01-02-2020
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Ga mee op expeditie… 

Robots besturen, leren programmeren of films maken in combinatie met taal en 

verhalen. Vanaf 27 januari 2020 start Bibliotheek Helmond-Peel met TechLab 

Expedities: workshops waarin kinderen van 8 tot en met 14 jaar kennismaken met nieuwe 

media en technologie. Je leert allerlei vaardigheden gebruiken, zoals samenwerken, 

creatief denken en het toepassen van computertaal. 

 

Ook komt er een echt TechLab in Bibliotheek Helmond. Vind je het leuk om mee te 

denken over het ontwerp? Schrijf je dan in voor de workshop ‘Bouw mee aan het 

TechLab’ op dinsdag 14 januari a.s. en wie weet wordt jouw ontwerp echt gemaakt!  

Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.bibliotheekhelmondpeel.nl/techlab 

 

Diamantjes van de Diamant 
 Wat leuk dat een ouder er voor zorgt dat onze school er weer tulpig 

uitziet 

 Alle kinderen die weer zo mooi GESCHITTERD hebben op het Open 

Podium 

 

 

Van externen 
 Uitnodiging voor gratis proeflessen Annatheater  

 Als bijlagen bijgevoegd: Trainingen Leren met LEV DAS volwassenen 

                                       Trainingen Leren met LEV jongeren en kinderen 

 

 
Gratis proeflessen Jeugdtheaterschool Annatheater  

 
 
 
Altijd al eens op de planken willen staan om te zien of er een acteur in je 
schuilt? Op woensdag 8 januari beginnen de cursussen op onze 
Jeugdtheaterschool weer. Kom in de maand januari een gratis proefles 
volgen! 
 

http://www.bibliotheekhelmondpeel.nl/techlab
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Op het toneel kun je van alles beleven. Je fantasie gebruiken om allerlei spannende, gekke en onverwachte 
situaties te beleven. Het is niet alleen ontzettend leuk om toneel te spelen, je leert ook nog een heleboel. In de 
acteerlessen werk je aan je houding, stem en verbeelding. Je vermogen om samen te werken, te presenteren 
en je fantasie worden verbreed. 
In alle groepen krijgen kinderen en jongeren onder de enthousiaste begeleiding van theaterdocent Lavínia 
Germano professionele acteerlessen. 
Doe je mee? Kom gratis en vrijblijvend een proefles volgen. De lessen worden vanaf 8 januari op woensdagen 
en donderdagen gegeven. 

 

“Elk jaar leerde ik meer, niet alleen over hoe je je stem moet gebruiken of hoe je met je lichaam een emotie 
uitbeeldt, maar vooral dat je niet bang moet zijn om jezelf te zijn!”  (Bart, 17 jaar) 
 
Jeugdtheaterschool Annatheater won de prijs van beste toneelstuk en beste acteur op het Kicke Festival 
Eindhoven 2019 en een Brabantse theaterprijs 2016. 
 
Meer informatie: laviniagermano@annatheater.nl of bel: 06-44369288. 
Voor lestijden: www.annatheater.nl rubriek Jeugdtheaterschool 

 
 

Het Annatheater ligt op 1 minuut loopafstand van het NS-station Helmond. 
Het adres is Floreffestraat 21a, Helmond. Telefoon: 0492-475255 
info@annatheater.nl ; www.annatheater.nl 
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