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Dinsdag 4 november is er weer een studiemiddag!! Alle leerlingen zijn dan vrij. 

Schoolontbijt                                                                                                   5 -11-2014 

Museumschatjes: Gr. 6- 7  De Pont Tilburg                                              5 -11-2014 

Vakwerk meesterwerk op school                                                               5 -11-2014 

Infoavond Dongemond College  ouders groep 8                                   11 -11-2014 
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Drempeltoets groep 8                                                                                    21-11-2013  
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Schoolontbijt

 

Het goede doel 

Het Nationaal Schoolontbijt kiest elk jaar een goed doel dat kinderen helpt. Dit jaar is dat Make-
A-Wish Nederland, de stichting die alweer 25 jaar de liefste wensen vervult van kinderen met 

een levensbedreigende ziekte. De symbolische bijdragen van scholen en gemeenten maken een 
donatie aan dit goede doel mogelijk. Zo helpen alle kinderen die in deze week samen gezond 

ontbijten de dromen waar te maken van leeftijdsgenootjes voor wie gezondheid niet 
vanzelfsprekend is. Zodat ze weer kind kunnen zijn, in plaats van patiënt.   

 

 

 

De 12e editie van Het Nationaal Schoolontbijt, de week waarin ruim een half miljoen kinderen 
op zo’n 2.500 basisscholen samen ontbijten, geeft dit jaar een nog beter ontbijtvoorbeeld met 

een gezond ontbijtpakket. Dat bestaat uitsluitend uit brood, beleg en drinken dat het 
Voedingscentrum beoordeelt als voorkeurs- of middenwegproduct. Bovendien heeft het 

educatieve ontbijtevenement de steun van een aantal maatschappelijke partijen die in een 
convenant de missie onderschrijven om het ontbijtgedrag van basisscholieren te verbeteren. 

Het Nationaal Schoolontbijt vindt dit jaar plaats van 3 tot en met 7 november. 
Bij ons op school is dat woensdag 5 november. De leerlingen mogen een eigen bord , beker 

en bestek meebrengen. 
Het ontbijt voor de scholieren bestaat uit tarwebolletjes, krentenbollen, volkorenbrood, 

halvarine, fruitstroop, smeerkaas, halvajam, 30+ kaas, halfvolle melk en fruit. Voor de kinderen 
met een glutenovergevoeligheid zitten er glutenvrije crackers in het pakket. In de ontbijtdoos 

vinden de kinderen ook vrolijke placemats en folders met ontbijttips voor hun ouders. De 
ambachtelijke bakker van Dongen  en de supermarktketens Albert Heijn, Coop, Hoogvliet, PLUS 

en Poiesz zorgen ervoor dat de ongeveer 2.500 scholen in het hele land op tijd hun ontbijtjes 
krijgen. 

Brede coalitie 

Het Voedingscentrum, Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG), de Nederlandse Hartstichting, de Maag 

Lever Darm Stichting en de Nederlandse Coeliakie Vereniging steunen Het Nationaal Schoolontbijt met 

hun handtekening onder een convenant dat de missie uitspreekt om het ontbijtgedrag van 

basisscholieren te verbeteren. Gezamenlijk ontwikkelen ze ook nieuw digitaal reclamevrij lesmateriaal 

voor alle scholen, waarbij het belang van een gezond ontbijt en de balans tussen eten en bewegen 

centraal staat. In een enquête uit december 2013 onder 1.995 leerkrachten van deelnemende scholen 

geeft driekwart aan graag het gratis lesmateriaal te gebruiken. Gemiddeld geven ze Het Nationaal 

Schoolontbijt een dikke 8 als rapportcijfer. Als redenen om mee te doen noemen ze het op een leerzame 

én leuke manier onder de aandacht brengen van ontbijten. 



Gezond ontbijten? 
Wat is nu een gezond ontbijt? Bij het beste ontbijt staat dit op tafel: 
• Brood 
Eet vooral een ontbijt met veel vezels. Die zitten in graanproducten en in fruit. Vooral in 
volkorenbrood. Op de verpakking kun je zien of brood volkorenbrood is.  
• Halvarine 
Als je wat op je brood smeert, gebruik dan halvarine. Dat is minder vet dan margarine of 
roomboter. 
• Hartig beleg 
Eet je vlees en kaas op je brood, kies dan voor mager. Gebraden kipfilet of beenham 
bijvoorbeeld. En 20+ of 30+ kaas of hüttenkäse. 
• Zoet beleg 
Liever ook iets zoets? Kies dan voor halvajam, appelstroop of honing in plaats van chocopasta 
of hagelslag. Veel gezonder! 
• Zuivel 
Als je melk drinkt, drink dan magere of halfvolle melk. Of karnemelk. Eet je ook yoghurt of 
kwark, neem dan de magere.  
• Fruit en groente 
Kom je niet aan 2 stuks fruit per dag? Neem er dan alvast 1 bij je ontbijt. Een banaan of appel 
bijvoorbeeld, los of op brood. Een glas vers sinaasappelsap kan natuurlijk ook. Met tomaat of 
komkommer erbij maak je helemaal een frisse start. 
 
  

Voorleeswedstrijd 

 

We zijn trots op Baukje en Arnout uit groep 7 en Ira en Amber uit groep 8. Zij hebben erg hun 
best gedaan tijdens de voorleeswedstrijd. De jury had het lastig om een winnaar te kiezen. 
Onze winnaar is Amber van Doorne. Zij gaat onze school vertegenwoordigen bij de 
gemeentelijke voorleeswedstrijd in de Cour. 

 Gefeliciteerd Amber! 
 



 
 

 
 

Afsluiting  Kinderboekenweek.

 
Donderdagmiddag 16 oktober hadden we een gezellige afsluiting van de Kinderboekenweek. 
Het thema feest kwam goed uit de verf. 
Alle groepen lieten aan elkaar horen en zien dat ze hard gewerkt hadden om er iets speciaals 
van te maken. De liedjes, dansjes, rijmpjes waren erg mooi. Tevens was er een optreden van de 
leerlingen die eerder gekukeld hadden. Dit keer olv meneer Job een feestelijk lied op diverse 
slaginstrumenten. 
 

Gevraagd:

 
Oude handvegers , bezems, karren,   loopfietsjes end. 
 

 De leerlingen spelen graag in het zand, maar dat blijft aan de kleding zitten . Dus hebben 
we de volgende oplossing bedacht: met oude handvegers jezelf even schoon borstelen. 
Dus heef tu nog oudere handvegers breng ze naar school. 

 Vooral jongere kinderen vegen graag en het is ook nodig om het zand wat van de tegels 
af te houden. Hebt u nog bezems over ook hiervoor houden we ons aanbevolen. 

 Zijn uw kinderen al wat ouder en heeft u speelgoed voor buiten wat jongere kinderen 
kunnen gebruiken denk dan ook aan school. 

 
 

Vakwerk Meesterwerk :



 

Het project 'Van Vakwerk tot Meesterwerk' brengt jonge k inderen op een 
speelse manier in contact met  technische beroepen. Ooit gestart  vanuit de 
provincie  Noord-Brabant,  heeft Rabobank Amerstreek het  project a ls  sponsor 
overgenomen.  
 
Minder interesse in techniek  
Steeds minder jongeren kiezen voor een technisch beroep, wat een probleem 
vormt voor het bedrij fs leven: er dreigt aan tekort aan technisch geschoold 
personeel.  Daarom probeert  de overheid de laatste jaren kinderen warm te 
maken voor een toekomst in de techniek.  Een van de projecten die  hieruit  
voortkwam, is  'Van Vakwerk tot Meeste rwerk'.  
 
Zelf een meesterwerk maken  
In het  project Van Vakwerk tot  Meesterwerk kunnen k inderen z ich inleven in 
het dageli jkse werk  van een vakman of  vakvrouw in hun omgeving. Samen met  
bijvoorbeeld een lasser of t immerman maken ze een meesterwerk  dat  wordt  
tentoongesteld op school.  Het concept  bli jkt aan te slaan. Ieder jaar gaat groep 
7 op pad om aan dit  project te werken.  
Woensdag  5 november van 18.00-  19.30 uur bent u van harte welkom om de 
meesterwerken van de leerl ingen uit  groep 7 te bewonde ren  
 
 
 
 
  
 
 
 

In de PDF van het interview welke de RABO heeft gehouden met winnaars  van vorig schooljaar ;  Iris, 
Yente, Rosa en Birgit. Zij maakten een boekje van gerecycled papier! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

BVL= Brabants Veiligheids Label : Verkeer

 

http://www.elsenhof.nl/images/nieuwbr_pic/vakwerkmeesterwerk.pdf


 
Skaten is leuk! Veel leerlingen van de basisschool beoefenen de skate-sport. Ze komen op hun 
skates naar school of doen allerlei gewaagde stunts in het skatepark. Toch is er nog een veel 
gehoorde kreet: “ik kan wel skaten, maar niet remmen. Remmen is natuurlijk één van de 
belangrijkste dingen die een skater moet beheersen in het verkeer. Kinderen zijn wel de laatste 
die zichzelf als potentieel slachtoffer beschouwen van skate-ongevallen. Voor een school zou 
het dan ook zinvol kunnen zijn om aandacht te besteden aan deze tak van verkeersveiligheid.  
Natuurlijk kunnen de leerkrachten het nodige vertellen tijdens de les. Maar Skate-A-Way 
verzorgt de skate clinic. Daarbij komt ook nog dat kinderen te weinig bewegen. Dit hebben we 
allemaal kunnen vernemen via de media. Met het skateproject slaan we dus twee vliegen in 
één klap. Meer beweging bij de kinderen en de veiligheid vergroten op skates. Bewegen voor 
kinderen van essentieel belang is.  
Naast de belangrijke rem- en evenwichtstechnieken, wordt de nadruk gelegd op balanceren. 
Hiervoor gebruiken wij een speciaal voor kinderen gemaakt parcours van stoepjes en schansjes. 
Gebleken is dat kinderen razend enthousiast zijn over dit parcours.  
 
Het programma sluit goed aan bij de kinderen. Zij zien de lessen  als een uitdaging.  Groep 3 tot 
en met groep 8 heeft een clinic van ongeveer 75 minuten in het kader van sport en 
skateveiligheid.  
 
 
 
 
http://www.youtube.com/watch?v=fsVJXldkNqk 
 
 

Diverse berichten:

 
Sint Maarten en Actie4Kids 

Zaterdag 8 november om 19.00 uur een kinderkerkviering in de 

H. Bernarduskerk Made. 

  

Kinderkerk is de nieuwe naam voor de gezinsviering en geschikt voor alle kinderen vanaf 6/7 

jaar en hun ouders. 

Het thema is Sint Maarten en Actie4Kids 

Actie4kids is een schoenendoosactie.  

Meer dan 1000 kerken en scholen doen mee aan de Schoenendoosactie van Actie4Kids. Ook wij 

doen mee! De slogan van Áctie4Kids’is: ‘Voor jou van mij’. 

http://www.youtube.com/watch?v=fsVJXldkNqk


God vraagt ons om onze welvaart te delen zoals ook in het verhaal van Sint Maarten. Jullie 

kunnen in actie komen door een schoenendoos te vullen voor kinderen die zelf bijna niets 

hebben. 

We verzamelen al deze dozen tijdens de Sint Maartenviering op zaterdag 8 november a.s. in de 

H. Bernarduskerk in Made. We overhandigen de schoenendozen dan aan Actie4Kids. 

Daarna worden ze verstuurd naar kinderen die waarschijnlijk nog nooit een cadeautje hebben 

gehad. Denk als vulling voor de schoenendoos aan schoolspullen,  speelgoed en  toiletartikelen. 

Kom je zaterdag 8 november om 19.00 uur naar onze Kinderkerkviering?  

Breng je ’n gevulde schoenendoos mee?  

We zijn ook nog op zoek naar kinderen die ons willen helpen, geef je op via info@naardekerk.nl  

We oefenen donderdag 6 november om 15.45 uur. 

Tot dan!!               

werkgroep kinderkerkvieringen 
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