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NIEUW in november: het Keuzemenu 3-8
Tussen de herfst- en kerstvakantie
organiseren we op 8 donderdagmiddagen het
“Keuzemenu”. Hierbij werken leerlingen van
groep 3 t/m 8 samen in gemengde groepjes,
dus alle leeftijden door elkaar. Het is een
nieuwe werkvorm, waarbij de kinderen kiezen
uit verschillende aangeboden activiteiten.
Binnen het montessorionderwijs zijn vrije
werkkeuze en leren van-en-met-elkaar heel
belangrijk, evenals het ontdekken en
ontwikkelen van je interesses en talenten.
In deze werkvorm komt dit allemaal aan bod.
Hoe werkt het?
o We organiseren op 8 donderdagmiddagen allerlei activiteiten op het
gebied van creativiteit, techniek &
wetenschap, kosmisch (wereldoriëntatie),
muziek & beweging en taal.
o De leerkrachten werken lessen uit en die
bieden we aan in workshops, soms met
hulp van ouders, vrijwilligers en
organisaties.
o De leerlingen van groep 3 t/m 8 kiezen 2
workshops die hun interesse hebben.
o Op de donderdagmiddagen nemen zij
vervolgens deel aan een van hun
aangegeven voorkeuren.

Wat staat er op de menukaart?
 Muziek & beweging: we maken een
“lipdub” (een filmpje/clip met muziek
en beweging, opgenomen in 1 take)
 Techniek & wetenschap: drijven of
zinken: we bouwen een boot.
 Creativiteit: keuze uit
1. Knutselen met herfstbladeren
2. werken met klei en brooddeeg
3. vriendschapsbandjes maken
 Taal: Masterclass Engels: allerlei
activiteiten met Engels als ‘voertaal’.
 Kosmisch: het “Maplab”*: kinderen
brengen de schoolomgeving in kaart.

*Uitgelicht: het Maplab
In 4 bijeenkomsten brengen de kinderen de
schoolomgeving in kaart. Ze gaan hiervoor in
groepjes (uiteraard onder begeleiding van
een volwassene) met een camera de wijk in
en leggen vast hoe zij de wijk ervaren.
Bijvoorbeeld: waar kun je leuk spelen, waar
moet je éxtra oppassen in het verkeer, waar
zijn de ‘enge steegjes, wat moet zeker zo
blijven en wat zou je willen veranderen?
De foto- en filmbeelden verwerken ze samen
met de Londense kunstenaar Anab Jain tot
een kaart van de wijk, die daarna ook echt
aangeboden wordt aan de gemeente.
We werken bij deze opdracht samen met de
organisaties DATAstudio en Beam it up! uit
Eindhoven en met Superflux uit Londen.
De resultaten presenteren we later aan
ouders, geïnteresseerden en wijkgenoten.
Omdat dit zo’n bijzondere activiteit is, die ook
gefilmd wordt, heeft u hiervan persoonlijk een
e-mail gekregen als uw zoon/dochter hiervoor
heeft gekozen.
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Druk bezochte inloop voor kinderboekenweek
Opa’s en oma’s stonden dit jaar tijdens de
kinderboekenweek extra in de belangstelling.
We vinden het geweldig dat we zoveel opa’s
en oma’s mochten ontvangen die de kinderen
kwamen voorlezen uit hun favoriete boek. De
kinderen (en wij!) hebben ervan genoten.

kind(eren) inschrijven en/of plannen we een
intake. Kent of bent u iemand die
geïnteresseerd is: u bent van harte welkom!
Opgeven kan via website www.bs-tempel.nl
De open inschrijfdata die nog volgen, zijn op:
14 december, 8 februari, 8 maart, 5 april,
10 mei en 21 juni.

Nieuws

Tijdens de afsluitende inloop op donderdag
voor de herfstvakantie, lieten alle klassen zien
wat er gebeurd, geleerd en gedaan was tijdens
de kinderboekenweek. In de speelzaal was
een speciaal dansoptreden te zien over hippe
opa’s en oma’s. Wat leuk dat zoveel kinderen
meedansten en dat zoveel families met
grootouders waren om dit mee te beleven!
Open Inschrijfochtend: 2 november 9.00 uur
Hoe een school voelt, klinkt en ruikt, kun je
alleen onder schooltijd ervaren. Dat is de
reden waarom wij onze ‘open dagen’ altijd
onder schooltijd organiseren. We noemen dit
“Open Inschrijfochtenden” en er zijn er 8 per
jaar. Om 9.00 uur starten we met een
presentatie en een rondleiding vanuit de hal.
Vanaf 10.00 uur kunnen ouders hun

Binnen het gezonde-school-project zoeken we
naar zoveel mogelijk extra beweegmomenten
voor onze leerlingen.
 Inge, onze vakleerkracht gymnastiek,
zorgt voor een mooie doorgaande lijn
in de gymlessen van groep 1 t/m 8.
Inge is er om de week op dinsdag en
donderdag. In de week dat zij er is,
geeft zij alle gymlessen, met hulp van
stagiaires van de Sporthogeschool. In
de week dat zij er niet is, geven onze
eigen leerkrachten de lessen die zij
heeft voorbereid. De ontwikkeling van
de kinderen volgen we binnenkort
met een nieuw, door Inge ontwikkeld
leerlingvolgsysteem voor gymnastiek.
 Elke donderdag komen er twee
stagiaires van Sportformule om in de
pauzes (’s morgens én tussen de
middag) op het plein en het veld
allerlei sport/spelactiviteiten te doen
met kinderen die dat leuk vinden.
 Elke donderdag na school kunnen de
leerlingen van groep 3 t/m 8 meedoen
met de Sport-instuif van 15.00-17.00
uur. Verzamelen in sportkleding bij de
sporthal Eckart. Meedoen kost 50 cent
per keer en elke maand staan andere
sporten en spellen centraal. Deze
maand zijn dat o.a. voetbal, hockey,
trefbalspelen en freerunning.
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 We hebben voor € 1000,- buitenmaterialen aangeschaft
om te
gebruiken tijdens de pauzes.
 We hebben verschillende sportverenigingen gevraagd om workshops
te geven aan onze leerlingen, zoals
hardlooptrainingen, korfballessen en
boksclinics.
 “Keigaaf” is een nieuw initiatief in
Eindhoven,
waarbij
activiteiten
opgezet worden om een gezonde
leefstijl bij leerlingen te bevorderen.
Onze school doet mee aan dit project.
De Universiteit Maastricht en Fontys
Sporthogeschool Eindhoven doen en
denken mee. In oktober is de
werkgroep gestart met o.a. een
wijkscan over de mogelijkheden in
onze wijk en heeft er een brainstorm
plaatsgevonden met leerkrachten en
ouders over onze wensen op sport- en
bewegingsgebied op school en in de
wijk. Via deze nieuwsbrief houden we
u op de hoogte.
Lampionnenoptocht: 11-11 van 18.30-20.30 u.
Met ingang van dit jaar heeft de
wijkvereniging de hele organisatie van de
lampionnenoptocht van ons overgenomen.
Zij organiseren op vrijdag 11 november de
optocht in de wijk. Het start- en eindpunt is de
parkeerplaats bij buurthuis ’t Trefpunt op het
Belgiëplein.

De kinderen kunnen gratis een lampion
knutselen op de hobbyclub op dinsdag 1 en 8
november in het buurthuis. Opgeven voor de
optocht (gratis) kan op de hobbyclub of via de
website evenementindetempel@gmail.com

De rode kast voor “Gevonden voorwerpen”
In de open rode kasten in de hal verzamelen
we gevonden voorwerpen. Gevonden jassen,
(gym)tassen, (gym)kleding, sjaals, broodtrommels en drinkbekers zijn daar uitgestald.
Wij verbazen ons er elke keer weer over
hoeveel ‘onmisbare spullen’ er in deze kasten
liggen en hoe lang het soms duurt voordat
deze gemist worden. Onze tip: kijk regelmatig
in de rode kasten of er iets van uw kind bij ligt.
Respect-regel van de maand
Ik speel en werk samen met anderen.
Iedereen hoort erbij.
In november besteden we in alle groepen
extra aandacht aan deze regel uit ons
respectprotocol met lessen, gesprekken en
activiteiten, zoals bv. het “Keuzemenu”.
Juffen-nieuws
 Magda gaat met ingang van half
november wat minder werken. Vanaf
dan werkt zij in de beide groepen 3-4
(ma-do-vr). Zij staat dus niet meer in
groep 5-6 van Evelien; die dag wordt
overgenomen door Maartje (do).
Voor de groep van Maartje en Anja
verandert er verder niets: Maartje
blijft daar op dezelfde dagen werken
als nu .
 Saskia (Jansen) is al een aantal weken
niet aanwezig. Zij heeft de ziekte van
Crohn, waarbij periodes met weinig en
veel klachten elkaar afwisselen.
Momenteel heeft zij veel klachten en
vervangen Saskia (Asselman) op madi-do-vr en Amena haar op woensdag.
Op de momenten dat Saskia zich goed
voelt, kunt u haar op school aantreffen. Ze mist de kinderen en de
school namelijk enorm en wil er dus
zo mogelijk zijn. Saskia doet op die
dagen extra activiteiten voor haar
eigen groep of die van haar collega’s.
 Nog even rechtzetten:
In de vorige Tempelinfo stelden we
onze nieuwe juffen voor. Bij Sandra en
Gerti stond vermeld dat zij er elke dag
zijn van 9 tot 12 uur. Dat is niet
correct: zij zijn er elke dag van 9 tot 13
uur.
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Gratis cursussen Positief Opvoeden
Het opvoeden van je kinderen doe je 24/7. Via
de stichting Omnia kunnen ouders die meer
willen weten over opvoeden, gratis cursussen
volgen. Er zijn cursussen en trainingen voor
verschillende doelgroepen, zoals bijvoorbeeld
voor ouders met kinderen tot 12 jaar, voor
ouders van pubers, ouders die te maken
hebben met echtscheiding, ouders met
hooggevoelige kinderen of ouders van
kinderen met overgewicht.
Het uitgangspunt is positief opvoeden vanuit
het programma Triple P (Positief Pedagogisch
Programma). Op de website van Omnia leest u
meer onder het kopje “trainingen”:
www.omniazuidoostbrabant.nl

WIJ-spreekuur op school: elke woensdag
Elke woensdag van 11.45-12.45 uur kunt u op
school, in het kantoortje bij de kleuteringang,
terecht bij onze WIJ-generalisten:
Willemien Schwan en Jurgen Roth.

Zij helpen u op weg met vragen over
opvoeding, wonen, werk, relaties, financiën,
en dergelijke.
De ene week is Willemien er op woensdag, de
andere week Jurgen. Een lijstje hiervan hangt
bij het kantoortje. U kunt hen ook bellen of
mailen:
 Willemien: 06-52 56 97 71
willemienschwan@wijeindhoven.nl
 Jurgen: 06-11 60 70 41
jurgenroth@wijeindhoven.nl

Informatieavond VO: 8 november 19.00-20.00
Voor alle ouders met kinderen in groep 7-8 is
er op school een informatieavond over de stap
naar het voortgezet onderwijs.
We zien u graag in het lokaal van Cathy (7/8)
van 19.00-20.00 uur.
MR-vergadering: 21 november 19.00-21.30 u
De medezeggenschapsraad vergadert 5x per
jaar in de teamruimte van de school. De
vergaderingen zijn grotendeels openbaar. Op
de (MR-)mededelingenborden hangt telkens
de agenda van de volgende vergadering.
Hierop kunt u zien welke gedeeltes besloten
zijn. Besloten gedeeltes zijn altijd gepland aan
het begin van een vergadering. U bent van
harte welkom om de vergadering bij te
wonen.
Vrije vrijdag: 25 november
Alle leerlingen krijgen per schooljaar 940 uren
les. Om te zorgen dat dit ‘past’ zijn er
gedurende het schooljaar enkele vrije dagen
voor de kinderen ingepland. Vrijdag 25
november is de eerste ‘extra’ vrije vrijdag van
dit schooljaar. Alle leerlingen zijn dan vrij.
Volgende Tempel-info
eerste week van december in uw mailbox.
Alle Tempelinfo’s staan ook op de website.
Re(d)actie
Wilt u iets weten, vragen of zeggen n.a.v. de
nieuwsbrief,
mail dan naar info@bs-tempel.nl
of bel: 040 - 241 26 71
en vraag naar Ellen Reijners, directeur.
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