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AGENDA
Maandag 21 januari
Dinsdag 22 januari
Woensdag 23 januari

Kinderraad 14.00-15.00uur
Creamiddag Onderbouw
Adviesgesprekken groep 8

Donderdag 24 janauri

Voorleesontbijt
Adviesgesprekken groep 8
Vergadering Ouderraad 13.45-15.00 uur

Maandag 28 januari

Creamiddag midden-en bovenbouw

Woensdag 30 januari

Kinderoptredens 11.15 uur

De Nationale Voorleesdagen
Woensdag 23 januari tot en met zaterdag 2 februari staan de Nationale
Voorleesdagen centraal. Er wordt dan veel aandacht besteed aan het voorlezen
voor kinderen die nog niet zelf kunnen lezen. Op woensdag 23 januari zal de
opening plaatsvinden voor de groepen 1-2. Deze leerlingen mogen in hun pyjama
naar school toekomen. De opening start om 08.45 samen met de groepsleerkracht.
Daar wordt het prentenboek van het jaar voorgelezen. Om het voorlezen in een
intieme sfeer te laten plaatsvinden, kunnen hier geen ouders bij zijn. Na deze
opening krijgen de leerlingen nog een klein ontbijtje in de groep: een stukje
ontbijtkoek of krentenbol. Vergeet dus niet om thuis al een klein hapje te eten en te
drinken.

Schitteren in een film?
Martha Mojet Kindercasting (www.marthamojet.nl) is voor kleine rollen voor de film
Hemelrijken op zoek naar kinderen van 6 tot 10 jaar met een gemengde
achtergrond.
Hemelrijken wordt geproduceerd door Family Affair Films en wordt geregisseerd door
Stanley Kolk. Het gaat om een film voor volwassenen.
Heel in het kort: Hemelrijken gaat over de zussen Kelly en Samantha. Wanneer Kelly
uit de gevangenis komt en terugkeert naar haar geboortewijk Hemelrijken probeert
Samantha er alles aan te doen Kelly op het rechte pad te houden. Dat blijkt niet

heel gemakkelijk. Zeker niet als Kelly’s ex-vriendje Eddy verschijnt...
Men wil filmen van eind april tot eind mei 2019 in Eindhoven, onder meer in
Hemelrijken en Woensel West.
Denkt u dat dit iets voor uw kind zou kunnen zijn? Zo ja, mail dan alsjeblieft foto’s,
voor- en achternaam, geboortedatum, lengte, adres en telefoonnummer naar
info@marthamojet.nl Hartelijk dank alvast!

WIJeindhoven
Heb je (tijdelijk) ondersteuning nodig? Dan helpt WIJeindhoven je op weg. Natuurlijk
wil je altijd graag de controle over je eigen leven blijven houden. Daarom kijk je met
een medewerker van het WIJteam in je wijk eerst wat je zelf zou kunnen doen.
Misschien zie je dan wel meer. Bijvoorbeeld of er in je omgeving iemand is die je kan
helpen. Familie, vrienden of een vrijwilliger uit de buurt. Anders zoeken we gewoon
verder, zo nodig naar professionele hulp. En we bespreken ook met je of je zelf iets
voor een ander zou kunnen betekenen. Want eerst kom jij, maar WIJeindhoven is er
voor ons allemaal.
WIJeindhoven is op de volgende dagen en tijden in ons SPILcentrum te vinden:
 Inloop ’t Palet is op maandag van 8.10 tot 9.10 in de spreekkamer bij Korein
 Spilcentrum Boschdijk maandag van 11.00 – 12.00 (begane grond,
achterkant)
 Lijmbeek 118 (reintegratiekantoor) woensdag van 9.30 – 11.00
 De Tulp (Celsiusplein 18 – 19) donderdag 14.00 – 15.00
Verder zijn zij te bereiken op onderstaand telefoonnummer en mailadres:
WIJeindhoven: 040 238 8998
Emailadres: info@wijeindhoven.nl

Annemieke & Henriette van WIJeindhoven

