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Reflection Day 
Vorige week vrijdag hebben alle groepen les gehad over het nut van reflectie 
in het verkeer. Nu de dagen weer korter zijn geworden en het wat sneller 
donker is, is het belangrijk om goed zichtbaar te zijn in het verkeer. 
Medewerkers van Reflection Day zijn in alle groepen geweest om uitleg te 
geven en hesjes uit te delen. Deze gastles was de opmaat naar de campagne 
die start op 1 december en loopt tot 12 januari. In deze periode is het de 
bedoeling zo vaak mogelijk een geel hesje te dragen in het verkeer en hiermee 
gefotografeerd te worden. De start was geslaagd! Hopelijk hebben alle 
kinderen het belang ervaren van een goede zichtbaarheid en zien we de 
komende tijd veel ‘gele hesjes’ het schoolplein op komen! Verdere info over 
deze actie volgt in een volgend Kleppoortje. 
 
 

 
Rapport 1 
Op woensdag 21 november wordt alweer het eerste rapport van dit schooljaar uitgereikt aan de leerlingen. De 
week er na zijn de 10-minuten gesprekken gepland. De citotoetsen volgen pas in januari, bij het tweede rapport 
zullen daar de uitslagen van bijgevoegd worden. Behalve bij groep 8: zij hebben de eerste citotoetsen al gehad, 
als opmaat naar de adviezen richting Voortgezet Onderwijs! 
 
 

 

Nieuws van Nummereen  
Peuterprogramma  
De herfst is begonnen en de blaadjes vallen van de bomen. Alle verschillende kleuren 
en vormen; ook de peuters vinden het schitterend! Samen gaan we op zoek naar 
kabouters in het bos maar we zien alleen paddenstoelen en heel veel blaadjes. Ook 
vinden we eikendopjes die wij op onze vinger zetten. Zo krijg je een heel mooi popje 
met een muts!  
 
 

 

Informatieavond Bedplassen (zie bijlage) 
De GGD Brabant-Zuidoost organiseert in samenwerking met gastsprekers van gespecialiseerde ziekenhuispoli’s 
informatieavonden over bedplassen. Zie de bijlage bij dit Kleppoortje voor meer informatie. 
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Puberbrein 
Een verhelderende infoavond over pubergedrag; “Is mijn trui nog niet 
gewassen?”,  
“Waarom moet ik dat altijd doen?”, “Kun je me niet gewoon even 
brengen?”  
Met een puber in huis herken je deze uitspraken zeker.  
Hoewel ze uitblinken in uuuuren bankhangen, zijn ze tot heel veel in staat. 
Koninklijke Horeca Nederland afdeling Bergeijk organiseert 13 december bij 
de Tierelier in Bergeijk een infoavond over het puberbrein. Deze avond is 
speciaal voor ouders van pubers uit de regio Bergeijk. 
Aletta Smits schrijfster van “Het Puberbrein, de missende handleiding” geeft 
deze avond op humoristische wijze uitleg en verklaringen over hoe het 
puberbrein het pubergedrag stuurt.  
Een uitleg waar wij als Horeca al veel aan hebben gehad en graag met jou 
delen! 
Wij, KHN Bergeijk, nodigen je daarom graag uit als GAST om meer te leren 
over het puberbrein en hoe je je kind kunt helpen om zich in deze 

bijzondere fase zo goed mogelijk te ontwikkelen. Want jouw puber is wellicht onze toekomstige collega. 
Kaarten zijn te koop bij Tante Thee of de Tierelier voor € 2,50 per stuk. Kom ze snel halen want op = op! 
 
 
 


