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Blink Wereld
Vanaf de herfstvakantie zijn we in de groepen 5 t/m 8 gestart met een proefperiode van een nieuwe methode
wereldoriëntatie. Deze methode heet Blink Wereld.
Het lesmateriaal is uitermate geschikt om op een onderzoekende en ontdekkende manier wereldoriëntatie te
geven. Dat spreekt ons natuurlijk erg aan, aangezien dit helemaal aansluit bij onze visie. We gaan aan de slag
met projecten waar wereldoriëntatie geïntegreerd aangeboden wordt. Geen drie losse vakken meer
(aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek). Kinderen krijgen ruimte om eigen onderzoek te doen.
U bent vast nieuwsgierig geworden. Klik dan op de afbeelding hieronder voor een filmpje waarin de werkwijze
wordt uitgelegd.

Festifeest
Vandaag, vrijdag 2 november, heeft voor de eerste keer het “Festifeest”
plaatsgevonden. Op deze middag waarbij alle kinderen van groep 1 t/m 8
samen aan het werken en aan het spelen zijn, mogen de kinderen zelf kiezen
bij welke activiteit ze willen meedoen. Het Festifeest wordt dit schooljaar 4
keer georganiseerd. Vandaag konden de kinderen kiezen uit: knutselen,
tekenen, groene spelen, een boswandeling maken, dansen, bouwen of
gezelschapsspellen spelen.
Na de lunchpauze werd de middag feestelijk geopend met het bekendmaken
van de naam die verzonnen is door Fleur Adriaans uit groep 6a. Ook werd het
logo onthuld. Dit logo is ontworpen door Jac Engels, oud-leerling van Den
Doelhof, die zijn eigen ontwerpbedrijf heeft (www.2nddigital.nl).
Jac, namens het Kindcentrum Meijel, bedankt voor je medewerking!
Foto’s van ons eerste Festifeest kunt u vinden op de Klasbord-pagina van uw kind.

De ouderraad bedankt iedereen voor de ingezamelde kleding!
De kledinginzameling die op 1 november heeft plaatsgevonden, heeft maar liefst 1380 kg aan oude kleding
opgebracht. Het bedrag dat het Leger des Heils hiervoor geeft, ontvangt de ouderraad van onze school. De
ouderraad gebruikt dit voor de activiteiten die door de ouderraad voor de kinderen worden georganiseerd.
Zij zijn jullie weer heel dankbaar voor jullie medewerking!
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Fietsverlichtingsactie
Afgelopen woensdag hebben 2 vrijwilligers van Repaircafé
evenals vorig jaar er weer voor gezorgd dat de
fietsverlichting gerepareerd werd van de fietsen van
verschillende leerlingen.
Wij vinden het heel belangrijk dat iedereen veilig kan
deelnemen aan het verkeer. En daar hoort zeker in deze tijd
van het jaar een goed werkende fietsverlichting bij.
Alwie en Tjeu bedankt!
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Ben Bizzie
“Dit gun je alle kinderen in Limburg”

Een bijzondere dag voor Kindcentrum Meijel met hoog bezoek. Afgelopen week kwam niet alleen Ben Bizzie,
maar ook gedeputeerde Ger Koopmans en wethouder Roland van Kessel op bezoek. Daan, een van de
leerlingen, heeft namens alle kinderen verteld wat Ben Bizzie allemaal doet in Meijel. Maar vooral ook hoe
leuk het is dat Ben zorgt voor meer sport en beweging op en na school.

Na een rondje door de school en een kijkje bij de gymlessen, had Ben er weer nieuwe fans bij. De gedeputeerde
en de wethouder zijn zelfs aan het Ben Bizzie Promoteam toegevoegd met hun eigen Ben Bizzie Promoshirt.
Benieuwd naar deze dag? Bekijk dan snel deze Ben Bizzie aftermovie!
Ben Bizzie heeft weer een leuk activiteitenprogramma opgesteld voor de maand november. Jij doet toch zeker
mee? Kijk snel op www.benbizziemeijel.nl en meld je aan! Meer zien van Ben? Volg hem dan ook op Facebook.
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Sint Maartensviering KVW
Op vrijdag 9 november vieren we Sint Maarten! Kom allemaal met een lampion naar de Sint Maartensviering
op VRIJDAGAVOND 9 november a.s. van 19.00 tot 20.30 uur. Voor de ingang van Sint Jozef Wonen en Zorg
ontmoeten we Sint Maarten, zijn paard en de bedelaar en wordt het verhaal van Sint Martinus voorgelezen.
Harmonie Eendracht zorgt voor de muzikale opluistering. Hierna vertrekken we gezamenlijk in een (korte)
lampionnenoptocht door het donkere Meijel en gaan we op zoek naar de “Sint Marteshoeëp”.
Aangekomen bij de “Sint Marteshoeëp” kunnen jullie je verwarmen en vervolgens elkaar zwart maken met de
verkoolde houtresten van het Sint Maartensvuur.
Wij adviseren de ouders hun kinderen géén goede kleren aan te trekken. Bovendien wijzen we op de
medeverantwoordelijkheid van de aanwezige ouders ten aanzien van het toezicht houden op hun eigen
kind(eren).
Alle kinderen t/m 12 jaar krijgen een gratis broodje knak, welk mede mogelijk wordt gemaakt door vanpol.nl.
Om 20.30 uur eindigt de Sint Maartensviering. Wij willen de ouders erop attenderen dat ze goede afspraken
maken met hun kind(eren) wat betreft het naar huis gaan.
Bij een buitenactiviteit zijn wij
afhankelijk van het weer... Of het
evenement definitief door gaat
kunt u via onze Facebookpagina
Kinder Vakantie Werk Meijel en
onze site www.kvwmeijel.nl
volgen… Wij houden u zo goed
mogelijk op de hoogte..!

Bestuur Kindervakantiewerk Meijel

Bezoek van de Sint aan Meijel
Zondag 25 november zal Sinterklaas met zijn Pieten Meijel verblijden
met een bezoek.
De Sint zal met zijn Pieten om 10:30 in een optocht vanaf Café de
Vangrail via de dorpsstraat in Meijel naar de kerk toe gaan waar de
kinderen, ouders en verenigingen de Sint en Pieten bij de kerk zullen
verwelkomen!
Na het feest in de kerk kunnen de kinderen met hun ouders en/of
familieleden door middel van een speurtocht op eigen gelegenheid de
deelnemende ondernemers bezoeken. Daar krijgen de kinderen iets
lekkers voor in hun snoepgoedzakje, een sticker voor op hun kaartje en
is er een leuke kinderactiviteit.
Enkele verenigingen zullen een activiteit, demonstraties of workshops geven en bij diverse horeca
gelegenheden kun je tussen 12 en 16 uur terecht voor een heerlijke sinterklaaslunch of koffie met gebak.
De dag word afgesloten om 16.00 uur met een pietendisco bij het Oranje Hotel waar ook de stickerkaarten
ingeleverd kunnen worden.
Probeer zo veel mogelijk stickers te verzamelen om kans te maken op een leuke prijs!
Laten we er samen een fantastische dag van maken! Voor meer info zie onze facebookpagina: Intocht Meijel.
Sint-Nicolaas comité Meijel

_______________________________________________________________________________________________________________________
Doelpuntjes

jaargang 23, nummer 3; 2-11-2018

De volgende Doelpuntjes verschijnt vrijdag 30 november

