
 
 
 

 

Nieuwsbrief januari schooljaar 2022-2023 
 
Instroomgroep 
Door de vele nieuwe 
aanmeldingen, starten we in 
na de carnavals-vakantie een 
nieuwe kleuterklas, een 
zogenaamde instroomgroep.  
Deze begint met een klein 
groepje kinderen en groeit uit 
tot een volledige klas. Alle 
nieuwe kleuters "stromen” in 
deze groep in, vandaar de 
naam instroomgroep. De 
ouders van deze kinderen 
zullen hierover nog verder geïnformeerd worden. 
Gelukkig hebben we ook 2 leerkrachten gevonden die samen deze klas 
gaan draaien. Eentje is al bekend binnen ons Kindcentrum, namelijk 
Elsayed. Hij zal op maandag in de klas zijn. Op de dinsdag, woensdag, 
donderdag en vrijdag komt juf Marja. Zij is een nieuw gezicht. Hieronder 
zullen ze zich allebei voorstellen. Wij wensen alle nieuwe kinderen een 
fijne tijd op ons Kindcentrum toe. 
 
Even voorstellen: Marja 
Hallo, 
Ik ben Marja Arts.  Ik word de leerkracht van de instroomgroep kleuters. 
Ik heb veel ervaring in het onderwijs en vooral in het werken met de 
kleuters. Ik vind het dan ook superleuk om deze groep te gaan starten. 
In mijn vrije tijd houd ik van stijldansen, tuinieren verre reizen maken, 
koken en lezen. Ook heb ik 2 kleinkinderen waar ik regelmatig oppas en 
leuke dingen mee onderneem. Verder hebben we sinds kort een lieve 
hond die we aan het opvoeden zijn. 
Mijn werkdagen zijn: dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. 
 
Even voorstellen: Elsayed:  
Mijn naam is Elsayed, ik ben 24 jaar en woon samen met mijn vriendin 
in Deurne. In mijn vrije tijd ga ik graag voetballen en fitnessen. Vanaf 
een jonge leeftijd was mijn passie altijd al geweest om met kinderen te 
werken. 
Sinds juni vorig jaar ben ik klaar met de opleiding leraar ondersteuner, 
heb ik mijn lesbevoegdheid en werk ik met heel veel plezier in het 
onderwijs. Vanaf februari sta ik op de maandagen voor de klas op de 
instroomgroep. 

Agenda januari 

09-01: Weer naar school 

11-01: Inloopochtend 

13-01: Groep 1-2 middag vrij 

17-01: Openbare OR vergadering 

18-01: Adviesgesprekken gr 8 

19-01: Adviesgesprekken gr 8 

24-01: MR vergadering 

25-01 Nieuwsbrief februari 

27-01:Groep 1-2 middag vrij   

 

Bijlagen: 

• Nieuwsbrief Lumens 

Nederlandse versie 

• Nieuwsbrief Lumens 

Engelse versie 

• Eindhovense Zwemweek 

 

 



 
 
 

 

Naast dat ik voor de klas sta, werk ik op de dinsdagen en donderdagen 
als onderwijsassistent bij groep 1/2a en sta ik op dinsdag, donderdag en 
vrijdag na school op de BSO. 
Ik haal veel plezier en voldoening uit het werken met kinderen. Aandacht 
voor het individuele kind in een groep en contacten met ouders vind ik erg 
belangrijk. Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich op zijn/haar eigen manier, 
een kind moet dus echt een kind kunnen zijn. Wat ik bijzonder vind is om 
kinderen te zien opgroeien en daarbij te zien hoe elk kind zich weer 
anders ontwikkelt. Ik bied graag activiteiten aan en probeer zo snel 
mogelijk een band op te bouwen met alle kinderen. 
Op deze manier hoop ik, dat ik samen met mijn team ervoor kan zorgen 
dat uw kind een fijne tijd heeft bij ons. 
Als u nog vragen hebt aan mij, stel ze gerust. 
Groetjes Elsayed 
 
Bericht van Tonny: 
Beste allemaal, 
Zoals jullie weten ben ik een paar weken geleden getroffen door een 
hartinfarct. Schrikken natuurlijk. Inmiddels gaat het naar omstandigheden 
steeds beter met me. Ik ben elke dag een paar uurtjes op school en hoop 
dit snel op te kunnen bouwen. 
Bij deze wil ik iedereen bedanken voor het medeleven, de lieve reacties, 
kaartjes en berichtjes. 
Ik hoop iedereen snel weer te zien. 
Groetjes, Tonny 
 
 
 

Informatie Externen 
 
Nieuwsbrief Lumens:  

(deze nieuwsbrief is hier ook als bijlage in de 
Nederlandse en Engelse versie bijgevoegd) 
Duidelijkheid en structuur, hoe doe je dat? 
Bij kinderen betekent regelmaat in het dagelijks leven rust en 
veiligheid. Het ene kind kan beter omgaan met veranderingen dan 
het andere. Af en toe een verandering hoeft geen probleem te zijn, 
maar het is belangrijk om als ouder zoveel mogelijk duidelijkheid 
en structuur te bieden 
Houd vaste tijden aan en schrijf deze op een kalender.  
Begrijpelijk taalgebruik 
Vraag of zeg één ding tegelijk aan-tegen je kind. Wees concreet. Zeg 
bijvoorbeeld niet straks maar als ik klaar ben met de afwas. Laat je 



 
 
 

 

houding en gezichtsuitdrukking overeenkomen met wat je zegt. Wees 
consequent, doe wat je zegt. 
Vast ritme 
Hou zoveel mogelijk vaste tijden aan voor het eten, slapen, spelen, 
huiswerk maken, sportclub, enzovoort. Je kunt dit op een 
(week)kalender schrijven. Zo heeft je kind overzicht en houvast. 
Zijn er problemen in je gezin, dan geeft het je kind een vertrouwd gevoel 
als een aantal dingen doorgaat zoals altijd. Denk aan gewoon huiswerk 
maken en lid blijven van de sportclub. 
Eén lijn 
Het is belangrijk dat er vaste regels en afspraken zijn, die zowel bij papa 
als mama gelden. Je kind weet zo waar het aan toe is en wat er wordt 
verwacht. Wanneer er duidelijke regels zijn zeurt je kind over het 
algemeen minder en luisteren ze beter. 
Duidelijke regels zijn belangrijk, ieder mens is anders en het is alleen 
maar goed als je kind daarmee leert omgaan. Ook op school is de ene 
leerkracht strenger dan de ander. Maar bij die o zo geduldige ouder 
moet de afspraak over het naar bed gaan, wel hetzelfde blijven als bij de 
iets minder geduldige ouder.' 
Elkaars stijl accepteren en elkaar een andere stijl gunnen, kan best 
lastig zijn voor ouders. Ben je het niet met elkaar eens in een 
opvoedsituatie, dan kun je dit beter niet op het moment zelf laten blijken. 
Het is beter elkaar te steunen of de situatie in elk geval over te laten aan 
de ouder die heeft ingegrepen. Wanneer je als ouder namelijk je 
ongenoegen uit over de ander in het bijzijn van je kind, ondermijn je het 
gezag. Zo leert je kind minder goed naar de andere ouder te luisteren. 
Samen zonder je kind erbij, kun je praten over de situatie. Zo kun je 
samen tot een methode proberen te komen waarbij jullie je allebei goed 
voelen. 
Heb je hier nog vragen over? Neem gerust contact met mij op. 
Natuurlijk kun je ook voor andere (opvoedings-)vragen bij mij terecht. 
Hartelijke groet,Karin Lasaroms 06 51056222 
k.lasaroms@lumenswerkt.nl 



 
 
 

 

Jeugdlintje  
De gemeente Eindhoven is op zoek naar 
jongens en meisjes die zich inzetten voor anderen en/of voor de stad. Zij 
zijn een voorbeeld voor anderen en verdienen het om in het zonnetje 
gezet te worden. 
We reiken daarom het Jeugdlintje uit aan jongeren van 6 tot en met 18 
jaar, die iets bijzonders hebben gedaan. Met het jeugdlintje willen we 
deze jongeren onze waardering tonen en op een speciale manier 
bedanken voor hun bijdrage. Ze zijn ook een voorbeeld voor 
leeftijdgenoten en daarmee een stimulans om goed werk voor anderen 
te doen. Jongens en meisjes die een lintje verdienen, kunnen 
tot woensdag 18 januari 2023 worden aangemeld.  
Het gaat dan bijvoorbeeld om een jongere die langere tijd hulp biedt aan 
ouders, familie, ouderen, zieken en/of eenzamen, een actie heeft 
opgezet voor een goed doel of een andere maatschappelijke bijdrage 
heeft geleverd. Kinderen die buurtactiviteiten organiseren of 
vrijwilligerswerk doen komen in aanmerking voor een lintje. En 
ook  jongeren die een bijzondere prestatie hebben geleverd of een 
uitvinding hebben gedaan verdienen een Jeugdlintje. 
Wij zijn op zoek naar jongens en meisjes die een Jeugdlintje verdienen! 
Ken jij een Eindhovense held tussen 6 en 18 jaar? Meld jouw held dan 
aan voor het Jeugdlintje! www.eindhoven.nl/jeugdlintje 
-------------------- 
Mochten er vragen en /of opmerkingen zijn, laat het gerust weten! 
Met vriendelijke groet, 
Kim van der Honing 
Team Jeugdlintje 
Onderscheidingen | Sector Communicatie 
| onderscheidingen@eindhoven.nl 
+3140 238 25 96 | +316 11 90 38 63 
 
De Eindhovense zwemweek 
Van 2 t/m 6 januari 2023 vindt de Eindhovense 
Zwemweek plaats. 
Voor de kinderen vooral: 

• Dinsdag 3 januari, kennismaken met 
o Snorkelen 
o Duiken 
o Schoonspringen 

• Maandag 2 januari t/m vrijdag 6 januari, De Zwem 4-daagse 
Daarnaast zijn er activiteiten voor verschillende doelgroepen. 
Inschrijven voor deelname is noodzakelijk. 
Voor meer informatie, zie bijlage. 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.eindhoven.nl%2Fjeugdlintje&data=05%7C01%7Ck.vd.honing%40eindhoven.nl%7C1c92b9e501284bdc50a108dad9d02e1b%7Cf3ec39e8aec4458594574b7f7d82af96%7C0%7C0%7C638061787107845434%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=20O%2B4sEGS6etmf1iZnVNppUL89XeQQeO59czz1rG1aA%3D&reserved=0
mailto:onderscheidingen@eindhoven.nl


 
 
 

 

 
 

Team De Boog wenst  
iedereen een fijne 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En we zien jullie weer op: 
Maandag 9 januari 2023! 


