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Agenda
Woensdag 11 september

Sportdag

Vrijdag 20 september

Klassenouderbijeenkomst 8:45-9:30 uur

Donderdag 3 oktober

Studiedag SKPO. Alle kinderen vrij

Maandag 7 oktober

Schoolfotograaf
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Wat is er nieuw dit schooljaar?
Aardrijkskunde / Geschiedenis / Natuniek:

Wereldoriëntatie:

Wereldoriëntatie met Blink Wereld geïntegreerd voor groep 5 t/m 8
Afgelopen jaar hebben we ons georiënteerd op een nieuwe methode voor aardrijkskunde, geschiedenis,
natuur en techniek. Na een zorgvuldig proces en het geven van proeflessen hebben we de keuze gemaakt
voor Blink Wereld.
Met Blink wereld halen we een uitgebreide methode in huis die leerlingen op enthousiaste wijze leert over
wereldoriëntatie. Blink wereld de drie vakgebieden: geschiedenis, aardrijkskunde en natuur en techniek.
Ontdekkend, onderzoekend en ontwerpend leren vormt de basis. Blink wereld zet leerlingen aan om na te
denken, en zelf te ervaren en ontdekken. In de methode zijn de laatste inzichten uit hersenonderzoek
verwerkt over hoe kinderen leren en zich optimaal ontwikkelen. 21st century skills zijn logisch geïntegreerd:
per thema komen meerdere vaardigheden aan bod. We informeren u graag over de methode.
Wereldoriëntatie interactief
Met de middelen op school, zoals digibord, chromebooks en computers, is het natuurlijk erg motiverend
om een lesmethode via die middelen aan te kunnen bieden. In iedere les wordt het digibord gebruikt, raken
kinderen samen in gesprek of in discussie en wordt samengewerkt en onderzoek gedaan. De vaardigheden
die kinderen hierbij leren komen voor een groot deel terug in de 21e eeuwse vaardigheden. Wat leren
kinderen met de methode Blink?

• De basiskennis voor geschiedenis, aardrijkskunde en natuur en techniek;
• Samenwerking;
• Onderzoekvaardigheden;
• Reflectie en evaluatie.
Start van de les
Iedere les wordt geopend met een fragment, muziek of plaatje. Daarover wordt gesproken en zo wordt de
les ingeleid. Vervolgens gaan de kinderen te zien krijgen wat ze die les gaan leren. De kinderen en de
leerkracht behandelen de basisstof en kiezen daarna waarover zij meer willen weten. Met behulp van
bronnen gaan zij onderzoek doen, op het internet en in boeken.
Verloop van de les
De les wordt door de leerkracht gestuurd, maar er is veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Onderzoek
vindt zowel alleen plaats als in groepjes, waarbij kinderen ook moeten overleggenen.
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De kerndoelen
De kerndoelen voor wereldoriëntatie komen ruimschoots aan bod in deze methode.
Ook is er aandacht voor persoonlijke ontwikkeling van kinderen op het gebied van hun mening geven en
formuleren, argumenten vormen, samenwerking, leiding geven, processen bewaken en onderzoek doen.
De methode beschikt over toetsen die afgenomen kunnen worden en waarmee de vaardigheden van
kinderen in kaart kunnen worden gebracht. Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u alvast een voorproefje
zien, ga naar www.blinkwereld.nl

Sportdag 2019
Op woensdag 11 september 2019 organiseren we de jaarlijkse sportdag. Deze wordt gehouden op
Sportpark De Hondsheuvels aan de Orpheuslaan. De kinderen worden die dag om 8.45 uur direct hier
naartoe gebracht door ouders. Om 12:30 uur verwachten wij dat u uw kind
daar ook weer ophaalt. Mocht uw kind gebruik maken van een BSO, meldt
dit dan bij de desbetreffende BSO.
Bij aankomst op de baan meldt uw kind zich bij zijn of haar leerkracht. Jassen
en tassen worden op het verzamelpunt van de groep gelegd. U kunt uw kind
wat te drinken of een fruithapje meegeven maar ook vanuit school krijgen
de kinderen fruit en te drinken.
We hopen op een gezellige sportieve dag!
PS: Bij slecht weer gaat de sportdag niet door en is het een gewone schooldag. Dit communiceren we via
Parro en mail.
Met vriendelijke groet,
De sportdagcommissie

Activiteitencommissie
Vorige week heeft u de brief vanuit de activiteitencommissie ontvangen .
Wilt u graag mee een activiteit organiseren zoals beschreven staat in de brief? Mail dan uw naam, naam
van uw kind, en welke commissie het betreft naar vaneupen@skpo.nl . Ook kunt u bij de ingang
invulstrookjes vinden die u kunt invullen en inleveren bij juf Elise (7A) of juf Caroline (1-2A)
Alvast bedankt!

Klassenouders gr 1-2a, 1-2b, 1-2c en 4b gezocht.
Voor deze 4 groepen hebben we nog geen klassenouder. Heeft u vragen over wat een klassenouder zoal
doet? Vraag het even aan de leerkracht of lees het terug in de brief van de activiteitencommissie. U kunt
zich opgeven bij de leerkracht.
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Jarigen
Tot aan het volgende bulletin zijn de volgende leerlingen jarig.

8-9 Lotfi Groep 7A
9-9 Willemijn Groep 7A
10-9 Evy Groep 3
10-9 Bruno Groep 8A
11-9 Semih Groep 7A
11-9 Florine Groep 5/6
12-9 Max Groep 7B
14-9 Casper Groep 5/6
14-9 Juliët Groep 5

14-9 Siebe Groep 6
15-9 Jaeda Groep 8B
15-9 Mylan Groep 5/6
16-9 Fenne Groep 4B
17-9 Indy Groep 6
18-9 Sam Groep 8A
18-9 Lizz Goep 4A
19-9 Eline Groep 5
19-9 Jochem Groep 5

De bibliotheek op school, wist u dat:
- de bibliotheek de hele dag open is
- er naast leesboeken ook heel leuke voorleesboeken te leen zijn
- de kinderen hun pasje in de klas bewaren
- de boeken ook mee naar huis mogen
- als ouder je ook samen met je kind een boek kan lenen
- de kinderen max 6 boeken mogen lenen
- als de boeken te laat zijn, dan krijgen de ouders/verzorgers een email
- je in de app van de bibliotheek kunt zien wat je kind geleend heeft en
ook kunt verlengen
- ook tijdens vakanties boeken geleend mogen worden
- de uitleentermijn tijdens de zomervakantie langer is
- ook kinderen van Korein Muzenlaan boeken kunnen lenen
- er ‘s ochtends een vrijwilliger aanwezig is om de kinderen te helpen en
vragen te beantwoorden
- we de vrijwilligers die (na jarenlange hulp) gestopt zijn, bedanken voor hun
inzet
- de vrijwilligers zin hebben om er een mooi jaar van te maken met leuke
initiatieven om het lezen te bevorderen
Brechje, Diana, Kitty, Maaike, Maud, Natalia en Marijke
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Kinderzwerfboeken, lees en laat zwerven!!
Op 2 oktober start de Kinderboekenweek met Nationale
Kinderzwerfboekdag. En dan bestaat ook Kinderzwerfboekstation Corio
aan het Coriolanuspad 1-b precies één jaar en dat gaat gevierd worden
met een leuke winactie (hou dus de facebookpagina @stationCorio in
de gaten).
In een Kinderzwerfboekstation vind je boeken die leuk zijn voor kinderen van 0-14 jaar. Er staan allerlei
soorten boeken in, bijvoorbeeld (voor)leesboeken, prentenboeken, leerboeken (handig voor als je een
spreekbeurt moet doen!) en strips. Afhankelijk van de boeken die wij krijgen staan er steeds andere boeken
in de kast, dus je kunt het beste regelmatig een kijkje komen nemen. Soms liggen er kleinigheidjes in de
kast zoals een kleurboekje, boekenlegger, sleutelhanger of kadootjes van de supermarkt, zoals stickers en
voetbalplaatjes. Deze mag je meenemen of ruilen.
Op de voorkant van een zwerfboek is een sticker geplakt, zodat je kunt zien dat dit boek bedoeld is om te
gaan zwerven, bijvoorbeeld vanuit onze kast naar jouw vriendje, je voetbalclub, een speeltuin, een pretpark
of een (kinder)museum. Je kunt een zwerfboek eigenlijk overal achterlaten, zo lang je er maar voor zorgt
dat het niet vies of nat wordt en het natuurlijk ook een beetje makkelijk gevonden kan worden. Je hoeft het
boek dus niet per se terug naar ons te brengen.
Wil je zelf eens een zwerfboek op reis sturen? Dat kan ook! Hoe je dat kunt doen vind je op de website
www.kinderzwerfboek.nl en de stickers liggen in de kast. Op deze website kun je ook melden dat je een
zwerfboek hebt gevonden. Als je dat doet krijgt degene van wie het boek was een berichtje van jouw
vondst. En zo krijgt een zwerfboek een heus spoor.
Wist je dat wij nu bijna 1.000 boeken hebben omgetoverd tot zwerfboek? En dat vanuit onze kast al 790
zwerftochten zijn begonnen?
Kom jij ook eens een kijkje nemen in het station? Het enige dat we aan je vragen is of je de kast en de
omgeving netjes wilt houden, zodat zoveel mogelijk kinderen uit de buurt er plezier van kunnen hebben.
Wendy Nent
Kinderzwerfboekstation Corio

Marathon Eindhoven
Op zondag 13 oktober aanstaande is de jaarlijkse Eindhovense
marathon. Ook dit jaar kunnen de kinderen van de Wethouder
van Eupen school hieraan deelnemen.
Het is de bedoeling dat u uw kind en/of andere familieleden zelf
inschrijft via de site www.marathoneindhoven.nl. Klik op
deelnemen en volg de stappen om in te schrijven.
Ook de betaling dient u zelf via de site te doen.
Inschrijven voor de mini marathon 1 mijl (1,6km) kan vanaf 4 jaar en voor de AON City run (5 km) vanaf 8
jaar. Deelnemers kunnen zich inschrijven tot en met zaterdag 12 oktober 20:00 uur via het online
inschrijfformulier, tenzij de startnummers eerder zijn uitverkocht. Betaling van je inschrijving vindt plaats
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door middel van iDeal. De startnummers dient u zelf op te halen op het adres dat u via de mail na
inschrijving ontvangt.
Kinderen en ouders die het leuk vinden om in een T-shirt van school te lopen, kunnen deze in de week van
30 september ophalen op het kantoor van meester Eric. Er zijn ook shirts beschikbaar voor volwassenen,
echter is de maat L beperkt beschikbaar.
Dit jaar is er geen verzamelpunt, aangezien hier afgelopen jaar nauwelijks gebruik van is gemaakt.
We adviseren je daarom in loopkleding naar de start te komen. Het is niet toegestaan om tassen/rugzakken
mee te nemen in de startvakken of onbeheerd achter te laten rondom het evenemententerrein of
parcours. Mocht u nu toch een tas willen meenemen dan kunt u die op zondag 13 oktober vanaf 8.00 uur
bij de kledinginname onderbrengen in het Beursgebouw. Let op dat je vóór 18.00 uur je tas of kleding weer
opgehaald moet hebben.
De start van de AON city run (5 km) is om 09.45 uur vanaf de Geldropseweg, de start van
de mini marathon (1.6 km) is om 11.15 uur vanaf het 18 Septemberplein.
De finish is voor beide afstanden op de Vestdijk ter hoogte van het Pullman hotel.
Informatie over het parcours is terug te vinden op www.marathoneindhoven.nl
Mochten er naar aanleiding van deze informatie nog vragen zijn kunt u terecht bij één van de
commissieleden.
Met sportieve groet,
Commissie marathon
Meester Eric, Juf Babette (Vakleerkracht LO Wethouder van Eupenschool)

Nationale Sportweek 2019
Van 20 tot en met 29 september vindt de Nationale Sportweek weer plaats. Het doel van de Nationale
Sportweek is om zoveel mogelijk mensen te inspireren om een leven lang met plezier te sporten. In deze
periode zetten dit jaar honderden clubs, bonden, gemeenten en andere organisaties hun deuren open.
Onder andere het project Kies Je Sport wordt georganiseerd voor de kinderen. Zij hebben op school een
boekje ontvangen met daarin allemaal informatie over clinics of lessen die er in die week worden gegeven.
U kunt uw kinderen online aanmelden van 2 t/m 16 september op eindhovensport.nl/kiesjesport. De lessen
en of clinics vinden plaats tussen 20 september en 10 november. Op de Wethouder van Eupenschool gaan
we ook nog extra aandacht besteden aan de Nationale Sportweek door tijdens de gymles buitenspeel
activiteiten aan bod te laten komen.
Hopelijk krijgen de leerlingen dan nieuwe ideeën voor spelletjes die zij naschool of in de pauze kunnen gaan
doen. Om je op te geven en voor meer informatie over ALLE evenementen en clinics die in de Gemeente
Eindhoven worden georganiseerd tijdens de Nationale Sportweek, kunt u kijken op:
www.eindhovensport.nl/nsw.
Kortom deze week is de perfecte kans om gemakkelijk nieuwe
sporten uit te proberen en samen sportplezier te beleven. Doe je
ook mee?
Met sportieve groet, juf Babette (Vakleerkracht LO Wethouder van Eupenschool
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