Belangrijke data
Vrijdag 14 februari ‘20

Groep 1-2 vrij

Maandag 17 februari ‘20

Weekopening groep 7-8
Verslag mee
GMR vergadering

Woensdag 19 februari ‘20

Carry jarig

Donderdag 20 februari ‘20

Jeanne jarig

Vrijdag 21 februari ‘20

Carnaval groep 1 t/m 8
12.30 uur school uit

Maandag 24 februari t/m vrijdag 28 februari ‘20

Voorjaarsvakantie

Vrijdag 6 maart ‘20

Groep 1-2 vrij

Maandag 16 maart ‘20

Weekopening groep 1-2 Jeanne

Carnaval
Vrijdag 21 februari vieren we carnaval op school. Alle kinderen
mogen verkleed naar school komen. We willen u vragen
confetti, spuitbussen, etc. thuis te laten i.v.m. de viezigheid en
rommel die dit achter laat. De kinderen mogen wel serpentine
meenemen.
De kinderen krijgen iets lekkers en wat te drinken. Fruit en
drinken mogen daarom thuis gelaten worden. Er is ruimte voor de kinderen om lekker te hossen,
dansen en naar optredens te kijken. Samen zorgen we ervoor dat het een feestelijke dag wordt!
Om 12.30 uur is de school uit en daarna is het voorjaarsvakantie.
Wij wensen iedereen fijne (carnavals)dagen en zien alle kinderen graag op maandag 2 maart weer
fris en uitgerust terug op school.

Informatieavond
Dinsdag 10 maart om 19.30 uur is het informatieavond op onze school. Ouders met kinderen die nog
geen 4 jaar zijn kunnen dan komen luisteren naar meer informatie over de school. De directeur en
enkele collega’s zullen aanwezig zijn. Ze zullen vertellen over de visie van De Driehoek en aangeven
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hoe deze in de praktijk en inhoud vorm krijgt. Mocht u ouders met peuters kennen, laat hen de
datum en tijd gerust weten. Er zal ook nog een berichtje in de Mooi Laarbeek komen.

Inloopochtend
Woensdag 11 maart is het inloopochtend. Gedurende deze ochtend kunnen ouders met een peuter
een kijkje komen nemen in de school. De school is dan ‘in bedrijf’ dus ouders kunnen een goed beeld
krijgen van hoe de visie in de dagelijks praktijk tot uiting komt.
Ook hier geldt; kent u ouders met een peuter, geef a.u.b. aan dat ze welkom zijn om een kijkje te
komen nemen.
De datum voor deze inloopochtend is gezamenlijk met alle Laarbeekse scholen gekozen, er zal een
gezamenlijke advertentie in de Mooi Laarbeek komen.

Volgende nieuwsbrief

Donderdag 19 maart 2020
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Bijlagen:

Bedplassen, daar wil je toch vanaf!
Informatieavond GGD: 's Ochtends of 's nachts natte lakens, niet durven logeren bij vriendjes, de
vakantie of een schoolkamp dat in het water belandt. Daar wil je toch vanaf, als kind én als ouder!
Daarom organiseert de GGD Brabant-Zuidoost op donderdag 5 maart een informatieavond voor
ouders van kinderen die regelmatig in bed plassen.
Zindelijk worden is een leer- en rijpingsproces, dat bij ieder kind in een eigen tempo plaatsvindt. De
meeste kinderen zijn tussen twee en vijf jaar zindelijk. Ongeveer honderdduizend kinderen in
Nederland plassen nog in bed. Deze kinderen doen dit niet met opzet. Ze vinden het zelf meestal
verschrikkelijk en schamen zich ervoor. Heel vaak is een kind moeilijk wakker te krijgen.
Bedplassen is een onbewust verkeerd aangeleerde gewoonte, die u samen met uw kind kunt
veranderen.

De GGD Brabant-Zuidoost organiseert in samenwerking met gastsprekers van gespecialiseerde
ziekenhuispoli’s informatieavonden over bedplassen. Op deze avond krijgt u achtergrondinformatie
over dit probleem. Ook bespreken zij uitgebreid de verschillende manieren en praktische tips om het
bedplassen aan te pakken.

U bent van harte welkom op donderdag 5 maart in het auditorium van het Catharinaziekenhuis in
Eindhoven. Vanaf 19.45 uur is de inloop en om 20.00 uur start de avond, die tot ongeveer 22.00 uur
duurt. De kosten voor deze avond, inclusief het informatiemateriaal, zijn 3 euro.

Aanmelden
Wilt u de informatieavond bijwonen? Meld u dan aan via de website van de GGD Brabant-Zuidoost
www.ggdbzo.nl. Hier vindt u ook meer informatie over bedplassen. Voor vragen kunt u terecht bij de
sector Jeugdgezondheidszorg van de GGD Brabant-Zuidoost via telefoonnummer 088 0031 422.

Ik kan het…. Ik wil het…..Ik doe het…. Zelf….. Samen met jou.

Herhaald bericht: KennisFabriek over de landmacht
Vrijdag 14 februari is Adjudant Amor te gast bij de
KennisFabriek van Bibliotheek De Lage Beemden.
Amor is werkzaam bij de 13 lichte Brigade van de
Koninklijke Landmacht.
Wat doet een militair nou allemaal? Hoe ziet een
kazerne er uit? Wat doet een militair tijdens
uitzending? En wat eet hij bijvoorbeeld tijdens een
oefening? Allemaal vragen waarop Adjudant Amor
antwoord heeft.
Adjudant Amor is in totaal drie keer uitgezonden
geweest. Hij heeft dus veel te vertellen. Natuurlijk komt hij gekleed in zijn uniform. Na
zijn presentatie gaan de kinderen zelf aan de slag met een bouwpakketje van een Boxer
(pantservoertuig) en heeft Amor voor iedereen een noodrantsoen.
Dankzij de lichte en snelle (gepantserde) wielvoertuigen is 13 Lichte Brigade van groot
belang. De brigade wordt wereldwijd ingezet voor gevechts- of vredesoperaties en bij
rampen en calamiteiten. Maar ook voor het uitvoeren van ceremoniële taken en om
civiele autoriteiten te ondersteunen.
De KennisFabriek vindt plaats op vrijdag 14 februari 2020 van 16.00 – 17.00 uur bij JC
De Bunker, Sint Annastraat 60 Gemert. Dit kenniscollege is bedoeld voor kinderen vanaf
8 jaar. Deelname is gratis. Meld je snel aan, de KennisFabriek is populair en vol is vol.
Aanmelden is verplicht en kan via www.bibliotheeklagebeemden.nl.
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