
1 
 

 

Belangrijke data: 26 september   Kinderpostzegels groep 7-8 
   3 oktober  Start Kinderboekenweek 
   12 oktober  Afsluiting Kinderboekenweek 
   13 oktober  Herfstvakantie t/m 21 oktober 
   23 oktober  ANWB lichtbrigade 
   24 oktober  Studiedag team: leerlingen vrij 
   29 oktober  Verkeersquiz 
   30 oktober  Ouderforum 
   31 oktober  Trefbal groepen 5-6 
 

En daar is Matthijs: 
Juf Miranda was even geleden nog op school om trots haar zoontje Matthijs te laten zien!  
Lekker genieten samen. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leuke, creatieve workshop voor kinderen: 
Op 10 oktober 2018 is de nationale Dag van de Duurzaamheid. Omdat wij vinden dat Duurzaamheid 
een belangrijk thema is in deze tijd, hebben we hier een week van gemaakt. Vanaf 6 oktober vinden 

er verschillende activiteiten plaats.  
Zo is er op woensdagmiddag, 10 oktober, een leuke, gratis workshop voor 
kinderen tussen de 7 en 12 jaar!  
Het onderwerp van deze middag is afval. Elke dag gooien we afval weg, zoals 
kapotte apparaten, terwijl je hier best nog iets mee kunt doen! De 
medewerkers van de Uitvindfabriek gaan tijdens deze leuke activiteit met de 
kinderen kapotte apparaten uit elkaar halen en een heus kunstwerk maken van 
de onderdelen! 
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Datum:  10-10-2018 
Tijd:     15.00u – 17.00u 
Locatie:  CC De Boodschap (Nassaulaan 62-64, Rijen) 
Kosten:  gratis 
 
Wil jij meedoen met deze toffe workshop?  
Meld je dan aan door een email te sturen naar martineniks@abg.nl.  
Wees er snel bij, er zijn maar 20 plekken beschikbaar! 

 
Trainingen Schoolmaatschappelijk Werk: 
In het najaar is er het voornemen om (bij voldoende aanmeldingen) te starten met trainingen Positief 
Opvoeden volgens de methodiek van Triple P. Het is bedoeld voor ouders die positieve 
opvoedondersteuning kunnen gebruiken. Het positief opvoeden en je kind vaardigheden aanleren 
staat centraal. Iedere ouder kan hier baat bij hebben, maar het kan vooral handig zijn voor ouders 
die moeite hebben om het thuis gezellig te houden, opvoeden als stressvol ervaren en die kinderen 
hebben die minder goed luisteren. 
Daarnaast start er in het najaar ook de training “Gescheiden en Positief Opvoeden”, die gericht is op 
positief opvoeden na echtscheiding. 
De trainingen vinden plaats in Tilburg en de deelname is gratis. Er worden alleen materiaalkosten in 
rekening gebracht. 
  
Heeft u wellicht interesse in het volgen van één van de gratis trainingen? Dan is er meer informatie 
te vinden in de folders die als bijlage bij deze nieuwsbrief zijn toegevoegd. Aanmelden kan via de 
website van het IMW: www.imwtilburg.nl. 
  
Met vriendelijke groet, 
Schoolmaatschappelijk werk IMW 
 
Zie 2 bijlagen:  Training positief opvoeden 

Gescheiden en positief opvoeden 
 

Trefbaltoernooi 31 oktober 2018 
Dit jaar organiseren de sportcoaches een trefbaltoernooi voor de groepen 5 en 

6. Dit schooljaar kunnen deze groepen met veel sportief plezier strijden in de 

sporthal Den Butter (Hannie Schaftlaan 20, Rijen) om de eerste plaats. Het 

toernooi vindt plaats op woensdag 31 oktober 2018. 

Het toernooi duurt van 13:30u tot ongeveer 17:30u. De eindtijd is afhankelijk 
van het aantal deelnemende teams.  

Iedereen is van harte welkom om te komen kijken! 
Inschrijven kan op een poster die in de klas hangt of via e-mail: tobias-sportabg@outlook.com 
Teams bestaan uit minimaal 7 en maximaal 10 spelers en er moeten, per team, minimaal 2 jongens 
en minimaal 2 meisjes ingeschreven staan. 
Inschrijven kan t/m 3 oktober 2018.   
 
Voor vragen kunt u terecht bij de contactpersoon sport van uw school, de buurtsportcoach van uw 
school of bij buurtsportcoach Tobias Spoor (tobias-sportabg@outlook.com). 
Tot snel! 
De commissie scholentoernooien Gilze en Rijen 

 

mailto:martineniks@abg.nl
http://www.imwtilburg.nl/
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SPEELBOS GILZE 
Kinderactiviteit 14 oktober: Zintuigtocht 
‘HOREN, ZIEN en RUIKEN’.   
Zoals ieder jaar organiseert Speelbos Gilze 
in de herfstvakantie een kinderactiviteit in 
het bos.  
Zet 14 oktober vast in je agenda.  
De REUZIN wil dit keer iets leuks doen rondom onze zintuigen. De REUZIN 
heeft ontdekt dat ze zelf vijf zintuigen heeft. Hoeveel zintuigen heb jij?  
Doe je mee? Dan maak je ook kans op een vrijkaartje van Speelboerderij de 

Vossenberg. Lees meer: https://speelbosgilze.nl/thema-doe-dingen/  
 
Droogte slaat ook toe in het Speelbos  
Je hebt vast wel gemerkt dat het deze zomer erg warm en droog 
is geweest. Wij, mensen, vinden het misschien wel fijn als het 
lekker warm is. Maar als het lang droog blijft, zoals deze zomer, 
dan is het voor de natuur niet zo fijn.  
Zonder water kunnen bomen en planten niet leven. Je ziet – ook 
in het Speelbos – dat bladeren van bomen nu al bruin worden. 
En sommige bomen laten hun blad of schors vallen. Niet alle 
planten het in het Speelbos zullen het redden. Een groot deel 
van de aanplant van dit voorjaar heeft het moeilijk.  
Toch doen bomen er alles aan om te overleven. Daarbij helpen ze elkaar. Dat hebben geleerde 
mensen ontdekt. Bomen praten met elkaar; ze overleggen wie wat nodig heeft en ze stoppen elkaar 
wat toe.  
Dat alles zien wij niet, want het gebeurt allemaal onder de grond. Bomen praten via hun wortels. En 
ze gebruiken daar schimmeldraden bij, die als een netwerk bomen met elkaar verbinden: het Wood 
Wide Web.  
Er zal vast heel wat afgekletst worden, daar onder de grond. Waarover ze praten, weten de geleerde 
mensen nog niet precies. Maar het gaat vast ook over het weer: ‘Ik zou willen dat het ging regenen!’  
Meer weten? https://www.kijkmagazine.nl/science/wood-wide-web/ of: 
https://youtu.be/yWOqeyPIVRo 

 
Kinderfilms najaar 2018 woensdagmiddag 14.15 uur  
€ 4,00 incl. ranja en lekkers!   
 
COCO vanaf 6 jaar 
Coco wil dolgraag muziek maken, maar mag dit niet van zijn familie. Tijdens 
zijn zoektocht naar de reden hiervan, komt hij - op de Mexicaanse Dag van de Doden - terecht in het 
prachtige en kleurrijke Dodenrijk. Daar begint het avontuur pas echt. 
De Boodschap:19 sept.    De Schakel: 26 sept. 
 
FERDINAND vanaf 6 jaar 
Het zachtaardige stiertje Ferdinand ruikt het liefst aan bloemen. Helaas is hij opgegroeid op een 
stierenboerderij in Spanje en daarom voorbestemd om in een stierenvechtarena te verschijnen. Een 
heerlijke film over een grote stier met een klein hartje. 
De Boodschap: 17 okt.     De Schakel: 10 okt. 
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PADDINGTON 2 alle leeftijden 
Beertje Paddington probeert aan geld te komen om een mooi pop-up-boek voor tante Lucy te kopen. 
Als meestervermommer Phoenix Buchanan (Hugh Grant) het boek steelt, krijgt Paddington de schuld 
en belandt hij in de gevangenis. 
De Boodschap: 14 nov.    
 
DE CLUB VAN SINTERKLAAS: Geblaf op de Pakjesboot vanaf 6 jaar 
Het Sinterklaasfeest is in gevaar als dokter Vleugelaer een blafspray ontwikkelt, die ervoor zorgt dat 
je alleen nog maar kan blaffen. Als de pieten ook in aanraking komen met de spray, loopt het 
helemaal uit de hand! 
De Schakel: 28 nov. 
 
Kaarten te koop via: www.ccgr.nl  
 

Alcohol & Drugs; wat doet dat met het puberbrein  
Wanneer:  Donderdag 4 oktober 2018 Voor ouders/verzorgers van 

pubers in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. 
Pubers:  waarom zoeken ze zo graag hun grenzen op?  Hoe werkt dat nou, dat puberbrein?  En 

wat doen alcohol en drugs met ze?  Hoe zorg ik er als ouder voor dat mijn puber zich  
staande houdt in deze wereld vol verleidingen?  

Wanneer:  donderdag 4 oktober 2018, 19.30 uur tot 21.30 (inloop vanaf 19.15 uur)  
Waar:   Cambreur College, Monseigneur Schaepmanlaan 13, 5103 BB Dongen  
Interesse?  Aanmelden vóór 27 september via puberbreindongen@outlook.com    
  
Deelname is gratis! Vol = vol     

 
Free Style Dancing Gilze viert feest!  
Wij bestaan 10 jaar en vieren dat op zaterdag 27 oktober! 
Locatie: Schakel Gilze 
Wat: gratis workshops, optredens en nog veel meer…….. 
Tijd: 14.00 tot 17.00 uur 
Voor wie: voor jong en oud; vanaf 3,5 jaar tot 65+ 
Info: www.fsd-gilze.nl  
 
14.00 uur Opening in theaterzaal 
14.15 uur Workshop ronde 1: Kids Ballet 7-11 jaar, Kleuterdans en HipHop 12+ 
15.00 uur workshop ronde 2: Modern 12+, kleuterdans, showdans 12+ 
15.45 uur workshop ronde 3: Jazz 12+, Hiphop 7-11 jaar, Zumba & dans 20+ 
16.15 uur optredens Theaterzaal 
16.30 uur Gils Book of Records 

 
 
 

http://www.ccgr.nl/
mailto:puberbreindongen@outlook.com
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