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Kernconcept Evenwicht en Kringloop
Die Ozosnel, die had gewoon in de gangen van de
school gepoept! Gatsiedarrie. Maar dat konden unit 1
en 2 wel heel goed gebruiken om een deel van de voedselkringloop uit te leggen.
De poep kon namelijk goed gebruikt worden als mest
voor de wortelplantjes, daardoor kunnen de wortelplantjes groeien en na het oogsten kan Ozosnel weer
wortels eten.
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De komende tijd zal vooral in het teken staan van Kerstmis.
Unit 3 wordt inmiddels helemaal omgetoverd tot verschillende leefgebieden van dieren. De savanne, het poolgebied, de
oceaan en de jungle. De verschillende voedselkringlopen worden onderzocht en zichtbaar gemaakt. De kinderen komen zo
tot het inzicht dat een voedselketen er op een andere plaats
op aarde anders uit kan zien.
In Unit 4 hebben de kinderen de afgelopen weken geleerd hoe het leven op aarde
is ontstaan. Zij krijgen nu de opdracht om de kringloop van een zelf gekozen dier in
kaart te gaan brengen. Hier werken zij in groepjes aan. De leerkrachten zullen tussendoor casussen inbrengen waardoor de kinderen gaan zien dat een kringloop
door verschillende omstandigheden verstoord kan worden.

Sint op Klinkers
Afgelopen donderdag brachten de Sint en zijn Pieten
weer een bezoekje aan Klinkers. Terwijl de kinderen
op het plein achter de school op hem stonden te
wachten zat de Sint in school te wachten op Kweetniet-Piet. Kweet-niet-Piet was uitgenodigd om zijn eigen verjaardag te vieren op Klinkers. Maar Kweet-niet-Piet stond bij de verkeerde school! De kinderen zagen hem staan op de trap van het Reeshofcollege.
Gelukkig konden we daarna snel naar binnen en na een warm onthaal en het
verjaardagsfeestje in de gymzaal hebben de Sint en z’n Pieten aan alle groepen
een bezoek gebracht. De kinderen in unit 3 en 4 hebben heel goed geholpen
door voor elkaar prachtige surprises te maken. Het was een fijne dag voor iedereen.
Dank aan de ouders van de OR voor wederom hun geweldige inzet!

Op de kalender:
19-12 Kerstviering
23-12 Kerstvakantie
06-01 Weer naar school

Kerst op Klinkers
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Donderdag 19 december vieren we Kerst op Klinkers.
8.30 uur tot 12.30 uur
De leerkrachten voeren een kerstmusical op voor de kinderen en de kinderen
kunnen deelnemen aan kerstworkshops. Iedereen neemt zijn eigen fruit en
drinken mee.
12:30 uur - 16:40 uur
Alle kinderen zijn vrij
16:40 uur - 17:00 uur
Inloop op de rode loper en gelegenheid voor ouders om het eigen kind in
kerstbal-outfit op de foto te zetten.
Ook zal het kerstkoor een optreden verzorgen in de hal bij binnenkomst.
17:00 uur - 18:00 uur kerstdiner
Ieder kind neemt 5 hapjes mee naar school. Een inschrijflijst hiervoor hangt op
de deur van de thuisgroep. Ook neemt iedereen zijn eigen beker, bord en bestek mee.
18:00 uur - 19:00 uur
Kerstbal in de gymzaal en activiteit in de unit.
19:00 uur
Alle kinderen worden weer opgehaald door de ouders.

Op vrijdag 20 december starten de ouders van de OR om 8.30 uur met het
opruimen van alle kerstdecoratie. Extra helpende handen zijn welkom!

Alvast een hele fijne kerstvakantie voor
iedereen! Maak er mooie en warme
dagen van met elkaar en voor elkaar!
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De Nieuwe Vincent
Doe volgend jaar mee!
Is De Nieuwe Vincent misschien iets voor jou? Als je ons een mailtje stuurt dat
zetten we je op de lijst voor De Nieuwe Vincent van 2020.
Belangrijk is wel dat je in 2020 niet jonger dan 10 jaar en niet ouder dan 14
jaar bent.
Stuur je mail naar boekingen@vincentstekenlokaal.nl met daarin
• je voor- en achternaam
• je leeftijd (nu)
• mailadres
• Telefoonnummer
• de school waar je op zit
Voordat De Nieuwe Vincent 2020 gaat beginnen krijg je van ons bericht dat
het programma weer van start gaat en dat je jouw tekening kunt opsturen.
Dus: zet 'm op met het maken van een mooie tekening, je hebt alle tijd om
daaraan te werken!
Word jij De Nieuwe Vincent 2020?
Ben je tussen de 10 en 14 jaar en wil je beter worden in tekenen en schilderen?
Geef je dan op voor De Nieuwe Vincent! Dit jaar krijgen weer vijftien Nieuwe Vincenten de kans deel te nemen.

Je beste tekening
Je kunt je aanmelden door je favoriete tekening in te sturen. Een jury bekijkt alle
ingezonden tekeningen vooral op creativiteit en eigenheid. Let dus goed op welke tekening je kiest!
Houd de zondagen vrij
De 15 uitgekozen talenten gaan aan de slag van september tot en met december,
meestal op zondagmiddag, in totaal ca. 12 keer. Het talentenprogramma sluiten
we af op 22 december met een expositie bij Kunstpodium T.
Bouw je eigen portfolio
Alle Nieuwe Vincenten krijgen workshops, masterclasses, atelier- en museumbezoeken en bouwen zo een eigen portfolio op. Als afsluiting wordt één deelnemer
tot Nieuwe Vincent verkozen.
Meer weten, kijk op www.denieuwevincent.nl

Foutje
op de kalender:
Het lentefeest is op 19
maart, waardoor we
de open dag moesten
verzetten. Dat hebben
we gedaan naar
maandag 9 maart
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Muzikanten gezocht voor Reeshoforkest
Bij Muziekvereniging L’Aventure Musicale kun je muziekles volgen, meespelen in het Wijkorkest en doorstromen naar
Orkest L’Aventure Musicale. Om het aanbod uit te breiden wil zij starten met een orkest in de Reeshof en zijn hiervoor op zoek naar muzikanten.
Wil je ook muziek maken? Doe met ons mee!
In het voorjaar van 2020 wil L’Aventure Musicale in samenwerking met Reeshof Cultuurt! starten met een orkest in de
Reeshof. Het doel is iedere week samen met veel plezier muziek te maken en toe te werken naar optredens.
Speel je een muziekinstrument? Dan zijn wij op zoek naar jou.
Heb je geen muziekinstrument, maar wil je wel meedoen? Laat het ons weten, dan kijken we een muziekinstrument voor jou in bruikleen kunnen geven.
Wil je mee doen, maar speel je nog geen muzieksintrument ? Meldt je dan aan voor de muziekopleiding. Na circa
een (half) jaar muziekles, kun je meespelen in het orkest.
Voor meer informatie
Neem contact op met Aniek van Zwienen, coördinator Reeshoforkest (06-28217646 of zwienen@icloud.com) of kijk
op: www.aventuremusicale.nl
Dit orkest wordt ondersteund door:

Muziekvereniging L’Aventure Musicale
Muzieklessen
Weet je nog niet wat je precies wil gaan spelen, dan kun je een gratis proefles volgen. De volgende instrumenten zijn
mogelijk: dwarsfluit, klarinet, saxofoon, hoorn, trompet, trombone en slagwerk. Daarnaast kunt je muzieklessen volgen bij MFA De Grote Beemd of MFA De Symfonie. Tijdens de muziekopleiding krijg je het muziekinstrument in
bruikleen. Samenspel en optreden maakt onderdeel uit van de muziekopleiding. Daarnaast is het mogelijk om muziekdiploma’s te halen. Neem contact op met Annemarie Eversdijk, coördinator Muziekopleiding (06-51917214 of
a.eversdijk@planet.nl
Jeugdorkest
Leerlingen die al een tijdje les volgen kunnen meespelen in het Wijkorkest Tilburg-Noord. Dit orkest repeteert op
donderdag van 16.15 tot 17.15 uur in het Atrium van MFA De Symfonie.
Orkest L’Aventure Musicale
In 2012 is L’Aventure Musicale gestart als een vernieuwend orkest in Tilburg. Het orkest is samengesteld uit gedreven
amateurmuzikanten die samen een goed muzikaal niveau willen halen. Jaarlijks werken zij toe naar een project in de
concertzaal. Het doel van L’Aventure Musicale is dat muziek niet alleen moet zijn om naar te luisteren, het moet een
belevenis worden, een muzikale belevenis. Zie www.aventuremusicale.nl
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