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nieuws van unit 3 groen  
Meneer Kees is opnieuw geopereerd aan zijn knie, omdat hij hevige 
pijn bleef houden. Het herstel duurt dus langer dan verwacht. We 
zijn blij dat meneer Bas Rommens de komende weken op maandag 
en dinsdag voor de groep kan staan. Deze week valt juf Laura Soeters op donderdag en 
vrijdag in. De komende weken zal meneer Lou van Dongen op donderdag en vrijdag invallen. 

Zo proberen we toch zoveel mogelijk continuïteit in de groep te houden. 
 

nieuws van unit 2 oranje  
Juf Eske is aan het re-integreren. Zij is dus weer steeds vaker in de 
groep actief. 
 

nieuws van de voorschool  
Vanaf volgende week komt Anouska in de dinsdag/donderdag-groep 
meehelpen. Ze komt al op maandag/woensdag en wij zijn heel blij met haar 
helpende handen. Heeft u als ouder iets te vragen of te vertellen over uw 
kind, doe dit dan aan de juffen van de groep. 
 

Wist u dat…… 
Wist u dat wij heel veel op de grond spelen en dat het voor ons hygiënischer is als de 
kinderwagens in de gang blijven staan? 

Wist u dat het fijn is dat uw kind een up en go of een onderbroekje draagt als het naar de wc 
gaat? 
Wist u dat het handig is als de naam van uw kind op zijn/haar bakje en beker, jas en tas 
staat? 
Wist u dat het goed is voor de mondmotoriek en zelfstandigheid als uw kind uit een gewone 
beker met draaidop drinkt? 
 
Het thema “ziek en gezond” spreekt de kinderen enorm aan. Het staat zo dicht bij de 
belevingswereld van onze peuters. 

De juf vraagt: “Hoe heet dat luisterding van de dokter?” Faye: “Dat is een bioscoop”. 
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nieuws van Theek 5 
In maart organiseert Theek 5 twee interessante bijeenkomsten. 
 
Voor ouders en leerkrachten: Lezing Mensenkinderen door Steven Pont op woensdag 14 
maart 
Steven Pont 14 maart in Oosterhout  
Hoe werkt een kinderbrein? Wat stimuleer je als ouder? Waar komt die 
reactie van je kind vandaan? Hoe kun je situaties voor zijn? Veel vragen… 
De lezing Mensenkinderen geeft inzicht. Heel praktisch en humoristisch. 
Kinderen doorlopen verschillende fases in hun ontwikkeling. Als ouder is 

het heel verhelderend meer te leren over de manier waarop kinderen zich 
ontwikkelen en wat de ontwikkelingsgebieden er zijn. Steven Pont is 
ontwikkelingspsycholoog, gezinstherapeut en schrijver van het boek ‘Mensenkinderen’. Op 
14 maart 2018 komt hij naar Theek 5 om daar een boeiende lezing over te geven. Hij start 
om 19.30 in de kleine zaal van Theater de Bussel. Kosten zijn 10 euro. Je bent van harte 
welkom! Meer informatie en aanmelden: www.theek5.nl/activiteiten 
  
Voor kinderen van groep 3 tm 8: Tech & Play, een dag vol techniek en creativiteit op 
zaterdag 17 maart 
Bibliotheek Theek 5 laat kinderen op een interactieve en creatieve manier kennismaken 
met technische innovaties, ICT en mediawijsheid door diverse workshops. Zo kunnen zij 
o.a. hun eigen VR brillen maken, aan de slag met robots, 3D-tekenen, het geheime recept 

van superslijm ontdekken en nog veel meer. De spectaculaire opening van deze dag is in 
handen van de knotsgekke wetenschapper van Mad Science. Tech & Play vindt plaats op 
17 maart in bibliotheek Oosterhout van 12.30-17.00 uur en is gericht op kinderen van 
groep 3 t/m 8. 
Technologische ontwikkelingen gaan in een sneltreinvaart en bepalen voor een groot 
deel onze toekomst. Kinderen van groep 3 t/m 8 ontdekken op Tech & Play de meerwaarde 
van techniek, ICT, creativiteit, mediawijsheid en dus 21e-eeuwse vaardigheden. Niet alleen 
kinderen, maar ook ouders en leerkrachten zijn natuurlijk van harte welkom. 
Wat kunnen zij verwachten? De workshops zijn onderverdeeld in diverse thema’s: 
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 Robots 
Maak een echte robotkrab of tekenrobot en maak kennis met Solly; de zon-etende robot. 

 Actie Reactie 
Bekijk een flitsende demonstratie met drones of Maak een interactieve knikkerbaan met 
Littlebits. 

 Creativiteit en Techniek 
Ga aan de slag met een 3D-pen of maak een deurmatverklikker. 

 Virtual reality 
Maak je eigen VR-bril van hout of maak Graffiti met een echte vr-bril 

 LEGO® 
Laat door LEGO® Mindstorms de robots bewegen 

 Geheime recepten 
Ontdek met een chemisch experiment het geheim van superslijm of bak je eigen muffin. 

 Funstations Mad Science 
Ontdek de eigenschappen van droogijs, maak een eigen vulkaan of experimenteer met 
kneedballen. 

  
Aanmelden 

Een aantal activiteiten is gratis, andere zijn betaald. Vergeet in ieder geval niet om aan te 
melden! Ga voor meer informatie en aanmelden naar www.theek5.nl/techplay 
  
                 
                                                                                                     

korte berichten 
 Onder aan deze nieuwsbrief vindt u een flyer van de kinderkleding- en 

speelgoedbeurs op 24 maart a.s. 

http://www.theek5.nl/techplay


 

 


