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Gelegen oon de Diepenbrockstroot 18

ó411 TJ Heerlen (tegenover Arcus).

Nieuw: behondeling vlgs SHOCKWAVE !l!!!!!!!!

jel¡Ueõn12O6
Behondeling olleen volgens ofsprook

Op dezellde locotie is ook gevestigd Sportschool Coolen met de

zelf v er dedig i ngsport Jiu-Jitsu en gymnostiek op

fysiotheropeutische bosis: fysiogym
en Pedicure Coolen¿ 0638286172

Voor meer informotie:

www . sportschoolcoolen . nl

Wij brengen u, naast een goede portie frites,
ook snacks uit eigen keuken.

U kunt alle chinese gerechten bij ons afhalen

Babi Pangang met bami of nasi
en portie bami of nasi

FI

Eikenderweg 49
Heerlen

telefoon 571 63 56

ijs, verpakt en schepijs
verschillende smaken
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An¿ers
o"geniEe"en

Vanaf schooljaar 2OL6-2OL7: 4x wijzer in de groepen 3 t/m 8,
een organisatiemodel voor écht adaptief onderwijs

Het onderwijs en de maatschappij veranderen voortdurend en wij
willen ons eigen handelen en onderwijs kritisch blijven evalueren en
zo nodig bijstellen. In2015 heeft het team de ambitie voor goed
onderwijs gedefinieerd.

Naast een goede basis op het gebied vantaal en rekenen willen we
onze leerlingen, samen met de vooral de
vaardigheden laten ontwikkelen:
- ze lfb ewu stzijn/ zelfr efl ectie
- creatief denken ('out of the
box' I probleemoplossend)
- samenwerken
- doorzettingsvermogen.

Die vaardigheden willen wij
hen leren vanuit een uitdagende
leeromgeving die kinderen
uitlokt om nieuwsgierig op
zoek te gaan îaar antwoorden.

Toen we deze ambitie formuleerden, bespraken we dat de
toenmalige lesmethoden wereldoriëntatie niet meer passend waren
bij deze visie op goed onderwijs. De structuur van het lesaanbod is
bij al deze methoden redelijk vergelijkbaar. Niet een manier om
nieuwsgierigheid kwijt te kunnen, om te leren samenwerken en om
creativiteit en zelfreflectie te stimuleren.
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We willen kinderen juist meer uitdagen, actieve betrokkenheid
stimuleren, leerbehoeften (h)erkennen en aansluiten bij de belevings-
wereld van de kinderen, bij hun talenten. Daarom zijnwe op zoek
gegaan naar een andere aanpak.

Thematisch werken in een uitdagende leeromgeving, waarom?
Wij kiezen voor thematisch werken, omdat het veel voordelen met
zich mee brengt. Voordelen van deze manier van werken zijn dat:
l. leerlingen een actieve leerhouding aannemen;
2. leerlingen actief bezigzijn en leren initiatief te nemen,leer- en
onderzoeksvragen opstellen en leren presenteren.
Door op deze manier in een thema te werken zijn kinderen authentiek
aan het leren: de leerstof valt in een betekenisvolle en zinvolle
context, waardoor een betere inbedding
van de nieuwe kennis plaatsvindt. De
op school opgedane kennis, inzichten,
vaardigheden en attituden zullen dus
onmiddellijk betekenis hebben binnen
de belevingswereld van kinderen en
dus beter beklijven.
3. leerlingen met elkaar
samenwerken;
Er ontstaat een groepsgevoel omdat
alle kinderen vanuit hun eigen talenten
en competenties meedoen en betrokken
zijn en dat heeft een positief effect op
het pedagogisch klimaat in de klas.
Binnen een thema kunnen nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan

omdat kinderen vanuit verschillende talenten met elkaar samen
kunnen werken. Samenwerken is een belangrijke vaardigheid die
kinderen in de toekomst nodig hebben.
4.hLet leerrendement hoger ligt;
Iedereen mag als expert op zijn gebied optreden en zo wordt een

bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van talent. Individueel leren,
samenwerkend leren in groepjes en klassikaal leren worden
natuurlijkerwijs afgewisseld, de positieve eigenschappen van die
manieren van leren komen volledig tot hun recht.

-3-

$ii -_ .-'sã
a

Ë t F"¿'i
¡rb



5. het onderwijs veel aantrekkelijker wordt.
Door aan te sluiten bij de vragen die bij kinderen leven wordt de
leerstof aantrekkelijker en uitdagender en denken we hun
nieuwsgierigheid te kunnen prikkelen. Door de ouders op de hoogte
te stellen van de thema's ontstaat er een grote betrokkenheid bij het
leerproces en ervaren kinderen een natuurlijke verbinding tussen
school en thuis.

Welke keuze is gemaakt?
Alles afivegende hebben we voor de invoering van 4xwijzer
gekozen" Vanaf het schoolj aar 20 T 6-
2017 gaan we 4x wijzer van Marco
Bastmeijer, de ontwikkelaar van deze
aanpak, gefaseerd invoeren. Daarin
worden we begeleid door drs. Ginny
Vlieks van de HU.

Wat houdt 4xwijzer nu precies in?
Geschiedenis, Aardrij kskunde en
Natuur worden in blokken
aangeboden. Binnen deze blokken
staat één thema centraal. Binnen
ieder thema wordt steeds gewerkt
met VIER stappen:

-4-



lb V vm Vrngen

De leerkracht weet wat er geleerd moet
worden, wat de (kern)doelen per schooljaar
zljn en voor de gehele schooltijd. De
leerkracht selecteert vragen waarmee de

kerndoelen gedekt worden. Deze vragen
komen op het Vragenbord, en worden bij de

start van de les of het thema met de kinderen
besproken, zodat iedereen weet wat er van
hem of haar verwacht wordt. De kinderen
moeten aan het eind van de periode het
antwoord op de vragen weten.

lb lvqr k

Het zou een gemiste kans zijn het kind en

de al aanwezige kennis te passeren.

Daarom staan we bij stap 2 stil bij de

vragen "Wat weet ik al?" en "Wat zou ik
willen weten?". Hierdoor worden
kinderen nog meer betrokken bij het
onderwerp en wordt de kans geboden

verschillen in diepgang te creeren.

lb E vqr Expecineiltenen en Envqen

Met name binnen de thema's kan ruimte
gegeven worden aan de talenten van de

kinderen. Door kinderen keuzes te geven of
zelf mogelijkheden te laten bedenken
kunnen kinderen op hun eigen manier
ervaren, experimenteren en ontdekken. Dit
doen we door gebruik te maken van een

keuze uit opdrachtkaarten die gebaseerd zijn
op meeruoudige intelligenties. De kinderen
zijn wij om een kaart te kiezen, maar
uiteraard onder toeziend oog van de

leerkracht. - j -



De R vqr ReqJfoo*

lVe moeten weten waar we het voor doen.
Daarom eindigt de les of het thema met het
meten van het resultaat. Dit zqn de vragen die
beantwoord moeten worden en bij de thema's
tevens de uitgewerkte opdrachten waar de
kinderen een presentatie over kunnen geven.
Wat heb je geleerd in de afgelopen drie weken?

Wat zien we over vier jaar in de groepen?
De groepen ll2 zullen thematisch blijven werken met WE en binnen
de thema's alle ontwikkelgebieden aan bod laten komen.
Vanaf groep 3 zal er op meerdere middagen en in periodes van
meerdere weken, thematisch worden gewerkt thema's zoals
bijvoorbeeld: De Romeinen, Vroeger was het anders enz.

Binnen het thema worden drie belangrijke interventies gehanteerd:

De g roepsgerichte leerkrachtles
De leerkracht zijn of haar themales: Vertelt het verhaal, nodigt een
deskundige uit, organiseert een excursie, houdt een kringgesprek,
benut zijn digitale schoolbord, verhaalt zijn belevenissen, geeft
instructie, enz.

Keuzemomenten
De kinderen de gelegenheid bieden om op hun eigen manier en

vanuit hun eigen talenten (intelligenties) het thema verder te
verkennen, te onderzoeken en te ervaren. Hierbij maken ze gebruik

van opdrachtkaarten.
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De rijke leeromgeving
De leerkracht, de kinderen en allen die daar een steentje aan bij
kunnen (willen) dragen, zorgen voor een leerrijke omgeving in de

klas en daarbuiten.

We hopen dat onze ouders, net als de leerlingen en ons, enthousiast
zrlnl worden over deze onderwijskundige ontwikkelingen. Maar we
hopen vooral dat de kinderen vol verhalen thuis komen over wat ze

allemaal hebben geleerd en ontdekt.

Te un¿ B $ síss clz a * I E ik en ¡l erv eld
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vorige Eikeblad heeft u al kunnen lezen met welk motto wij het
seizoen zijn gestart. Onlangs stond in een puhlicatie dat elkaar

zeggen een positieve sþer creëert. Aandacht voor elkaar
Zo simpel, zo'n kleine moeite! Dus vinden wij het heel toepasselijk

rom iedereen heel vriendelijk te begroeten met een welgemeend hallo. Qa,
ien dat 'we er weer zijn'zal niemand verbazen. In seizoen 20tB-2019 zijn
.we er zelfs al44 jaar Een jubileum dus: 4 x ll. De jubileumcommissie is all,
;op cru.ciale plekken bemand en krijgt steeds meer vorm. Je kunt tensl.oÍte
:niet vroeg genoeg beginnen. Maar eerst 2017 en 2018. Seizoenen die weer 1

:twee nieuwe hoogtepunten moeten worden in de toch al zo rijke Eekheuëre
:hi.storie.

Nadat Prins Kenny (Odekerken) I begin januari de laatste externe
ibezoekjes heeft afgelegd moet onze kanjer op vrijdag de 13" aßcheid
nemen. De datum is toeval... De keuze voor de vrijdag niet. Het bevalt
t,.
ons prima om op vrijdag de proclamatie te houden. Sinds 1989 is het

þamelijk traditie dat de nieuwe prins een kennismaking organiseert voor
Ëde direct betrokken Eekheuërefamilie. Organisatorisch is het een stuk

þraktischer om dit kennismakingsfeest op zaterdagte regelen i.p.v. op
zondag. Dus proclameren we ook in het komende lange seizoen weer op
vrijdag, We nodigen u van harte uit om op vrijdag 13 januari 2017

Auberge De Rousch te komen om afscheid te nemen van Prins
y I en om getuige te zijn van de proclamatie vanzijn opvolger

Zeker als dadelijk de folder met 1l kandidaten weer wordt

locatie is al genoemd:Auberge De Rousch. Voor
iets verder weg dan Hotel Van der Valk, maar voor onze

van buiten de wijk misschien weer wat centraler. Maar
bijzaak, want we zijn simpelweg ontzettend blij
Beckers en zijn crew hebben ons afgelopen

brand'geholpen.
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Onze Sjpaszittingwas een enoÍrn succes en we maken dan ook dankbaar
én met plezier gebruik van dsze fraaie locatie voor de proclamatie
(l 3 -0 | -20 17 ), receptie (2 | -0 I -20 17 ) en Sjpaszitting ( 1 I -02 -20 I 7 ).

Naast De Rousch nog minimaal twee nieuwe locaties komend jaar. De
Kingerzitting wilden we heel graagzo dicht mogelijk bij het
Eikenderveld houden. En dat is gelukt.
D ank:z1j een voortreffelij ke samenwerking
met Spuiklep, SSOVH en Spoorbülle
mogen we één keer gebruik maken van
De Spuiklep.Nóg dichterbij dan Hotel
Van der Valk, dus ideaal om samen met de

kinderen carnaval te komen vieren. Op
zondagmiddag 5 februari 2017 zorgt de

Jeugdcommissie weer voor een

wervelende feestmiddag, waar alle
kinderen natuurlijk verkleed welkom zijn.
We moeten dan helaas aßcheid nemen van
Jònkheedsprins Ryan (Slooten) I en
Blòmmemeëdje Demi van Rooij. Zo gaat
dat na een jaar regeren! Maar de nieuwe Hooglustigheden staan dan

beslist te trappelen van ongeduld en nemen de hoofdrollen graag over.

Een andere nieuwe locatie is Brasserie Hey Heële. Door het jaar heen

een fantastische eetgelegenheid, maar tijdens het carnavalsweekend één

van de narrentempels in Heerlen. Logisch dat Eekheuëre Aod-Prins
Dick (Dijkstra)I (2009) en partner Paola Ubags het carnaval vieren niet
verleerd zijn.Daar waar mogelijk zijn Dick en Paola present op onze

activiteiten. En nu gaan De Eekheuëre op carnavalszaterdag in Hey
Heële hun Poeflele Moeffele houden. Gezellig op het Pancratiusplein, in
het bruisende hart van Heerlen.

Waarom? Heel simpel. De activiteit in het Trefcentrum bloedt langzaam
maar zeker dood. Dat merken we al jaren en daar moet je dus

simpelweg de ogen niet voor sluiten. Op zondag en dinsdag weten
gelukkig wel veel mensen het Trefcentrum te vinden, maaÍ op zaterdag
blijven steeds meer mensen weg of ze gaan na een uurtje Tref verder de

stad in.
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De wens om te verkassen is overigens unaniem door de Aod-Prinse bij
het bestuur neergelegd. Poeffel Moeffel zaterdag is een dag voor en
door de Aod-Prinse. 's Morgens vroeg wordt bij Café Dingus gestart
met schminken en lunchen en dan trekt de groep door de stad.

Langzaammaar zeker ontstaat natuurlijk een uitgelaten sfeer en

opperbeste stemming. Volop genieten dus. Als de groep samen met de
regerend prins en zijn secondanten 's avonds naar het Eikenderveld
trekt, zakt de stemming. Niet door de wandeling, maar door de

aankomst in het nagenoeg lege Trefcentrum. Natuurlijk sluiten eigen
familieleden en een paar trouwe Eikendervelders in de loop van de
avond aan.En ook komen de gasten van de Poeffel Moeffel naar het
uitreiken van de onderscheiding. Maar de bezoekersaantallen lopen
drastisch terug en de ouderwetse uitgelaten sfeer van jaren geleden is
ver te zoeken. Steeds meer Aod-Prinse knappen af en zoeken vroeg het
bed op. En dat heeft niets met leeftijd te maken...

Kijk, gezellig maken we het onder elkaar altijd. Zelfs met vier man in
burger in een optochthal bijvoorbeeld, maar een dergelijke
carnavalsactiviteit verdient meer publiek. We hopen dat nu in de stad te
bereiken. En we hopen natuurlijk dat onze trouwe gasten van binnen en
buiten de wijk ons volgen naar Hey Heële. DJ Bram Wilders is
gecontracteerd om voor optimale sfeer te zorgen. 

'We beginnen om
20.30 uur en reiken om 21.00 uur de Poeffel Moeffel uit, zodat daama
alleen nog de muziek het hoogste woord heeft. Het is tenslotte camaval.

Misschien is er nog een verandering op
komst.'We bezoeken in het seizoen
regelmatig Café Dingus. En zeker op
camavalszaterdag legt Chris Gielis de
Aod-Prinse fantastisch in de watten. Dus
zijnwe met Chris in gesprek om ook een

=activiteit in Café Dingus te organiseren.
Als het rond is melden we ons.

Voor de rest verandert er helemaal niets
en mag u weer rekenen op sfeer en gezelligheid bij De Eekheuëre. Rond
Kerst verschijnt dit Eikeblad en daarom zijnwe nog mooi op tijd om u
schitterende feestdagen en een gezond en gelukkig 2017 te wensen.
Geniet van het leven! Heij hallo, òg in ut nujje joar zint vieër d'r wèr!
Komt u ook? Van harte welkom! 

_ I0 _
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Vriedig 13 jannewarie
20.33 Proklamasie inAuberge de Rousch

Zozterdig 2 I j annewarie
19.33 Resepsie en Prinsebal inAuberge de Rousch tt+

9Zòndig 29 jannewarie
12.00 Diealektviering in de Kerk aan het Tempsp.e.n

Vriedig 3 fibberwarie
2l . I 1 Bekindmaking Poeffel Moeffel in Trefcentrum 't

Zòndig 5 fïbberwarie
13.33 Kingerzitting mit proklamasie in de Spuiklep

Zoúerdig 11 fïbberwarie
20.00 Sjpaszitting in Auberge de Rousch

Zòndig 19 fibberwarie
15.33 Loetsj Tref Matienee in Trefcentrum ot Loon

Vriedig 24 fibberwarie
11.45 Sjoeëlekarneval òp BS Ekenderveld
14.00 Kiene in Trefcentrum 't Loon

Zoaterdig 25 fibberwarie
21.11 Poeffele Moeffele in Brasserie Hey Heële

Loon

vI
'l t

Zòndig 26 fïbberwarie
15.33 Noa-Optòg-bal in Trefcentrum 't Loon
1 8. I 1 Kingersjtundje

Dieënsdig 28 fïbberwarie
12.33 Òptòg in ut Ekenderveld
13.33 Groeët Eekheuërebal in Trefcentrum 't Loon
21.11 Bloarebal in Trefcentrum 't Loon

Goonsdig 1 meëts
20.33 Hieëringbiete

Zoaterdig 25 meëts
2l.ll Hoafvastebal in Trefcentrum 't Loon
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KwytMílwd¿' reqí,a.

trua /ø,t" 'L(EN'
óe r% ez s ftm ää"t 

NT'R H t t R LE N

Ooeninostiiden:æ
Zondag 18 december

13.00 - 17.00 uur
Maandag 19 december

13.00 - 17.00 uur
Dinsdag 20 december

13.00 - 17.00 uur
Woensdag2l december

14.00 - 20.00 uur
Donderdag22 december

14.00 - 20.00 uur
Vrijdag 23 december

14.00 - 20.00 uur
Zaterdag 24 decenber

13.00 - 17.00 uur
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En yoor de liefhebbers onder ons.......
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Een industrieel pakket
* gereedschappen * lagers

* hoorJbreehhamers * machines
-veiligheidstrleding *laseradihelen

. industriêle gassen " camping gassen

lev eren wij u'tt v oor r a d

ln de Cramer 17

6411 RS Heerlen
telefoon 571 17 78

Open: ñilA - VR
ZAT

7.30 - 17.30 u
9.011- 13.00 u
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Een heerliike brunch in de klas

Op vrijdag 18 november hebben de peuters van peuterspeelzaal't
Kuikennest en de kleuters van basisschool Eikenderveld het thema
'Eten en drinken'samen afgesloten. Na drie weken heel hard te
hebben gewerkt en vanalles te
hebben geleerd over dit thema, was
het nu tijd voor veel gezelligheid!!
Samen met alle papa's en mama's
hadden we oen heerlijke brunch in
de klas!

Wij willen alle ouders dan ook heel
hartelijk bedanken voor de

heerlijke gerechten die ze thuis
hun kinderen voor deze thema-
afsluiting hebben gemaakt! !

Danl<zijjullie kijken wij terug op
eeî zeeÍ geslaagde ochtend! !

Leidsters I Kuikennest
Team Bs. Eikenderveld

-14-
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Het Nationaal Schoolontbijt is al 13 jaar het grootste
educatieve ontbijtevenement van Nederland. Elk jaar
begin november maakt men van ontbijten een feestje
in het hele land.

Ook wij nemen jaarlijks deel aan dit Schoolontbijt.
Dinsdag B november was het dus zo ver. Op school
ontbijten met je klasgenoten, juffen en meesters. Het
was reuze gezelligl

\7
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Bewonerstaa'r
,4:l r<.e rtde rrr¿'<e:||<l

Hoe.snel een jaar voorbij gaat is wel bij eenieder bekent, dus ook bi¡
de bewonersraad, maar je wordt er extra mee geconfronteerd als je
merU, dat deze uitgave van ons wijkblod weer de laatste van dit iaar
is. Dan merk je pas extra hoe vlug de tijd voorbijgaat. Een jaar,
woar gelukkig voor de wijk, zich geen extreem vervelende dingen
hebben voorgedaan en waar wij als bewonersraad toch met enige
tevredenheid op terug mogen kijken.

Overigens met wel nog eon aantal zaken,welke wij toch graag anders
hadden willen zien enwaarmee wij nu nog heel druk mee bezígzijn.
Zobaart het nu leegstaande voormalige Arcus college ons toch enige

zotgeî, omdat ook wij de verloedering rond dit gebouw waarnemen
en het op dit moment al overlast gevend is, door niet gewenst
publiek. Wij hebben onze zorgen hierover al diverse malen geuit,
maar blijven nog in het ongewisse over wat hier uiteindelijk mee gaat

gebeuren. Er vindt weliswaar geregeld
politietoezicht plaats, maar het moge
duidelijk zijndat dit geen blijvende
oplossing is. Het enige wat wij kunnen
toezeggen is, dat wij in het belang van de

wijk de vinger aan de pols blijven houden
v.w.b. de kortstondige situatie in

blijven met politie, bureau
handhaving en de voor de wijk
betreffende gemeenteambtenaren. Dit om
de overlast zoveel als mogelijk beperkt te
houden. Laten wij hopen dat voor deze

gebouwen een afdoende oplossing kan
worden gevonden, waarbij wij natuurlijk ook de huidige marktpositie
en alles wat daarmee samenhangt niet uit het oog mogen verliezen,
hoe moeilijk verteerbaar dat soms is.

-16-



Van GGD hebben wij mogen vernemen dat hun
bouwwerkzaamheden naar tevredenheid verlopen ,waarbij ons werd
verzekerd dat als straks alles is afgerond, de gehele omgeving een
veel mooiere uitstralin g zal v erLcnj gen. Iets wat wij natuurl ijk graag
willen horen. Tevens vernamen wij ,dat om veiligheidsredenen, de
ambulance diensten tijdelijk een ander onderkomen krijgen, maar
natuurlijk straks ook weer naar hun vertrouwde plek terugkeren.

Zoals reeds vaker aangegeven heeft hetzwaar onderkomen terrein
aan de Pater Beatusstraat nog steeds onze volledige aandacht.
Hierover kunnen wij, zonder
ergens op vooruit te lopen,
melden dat wij nu met heuse
plannen bezig zryn, w aawan wij
niet alleen hopen naar ieders
tevredenheid maar ook een voor
dit terrein blijvende oplossing.
Natuurlijk ntllenwij de dichtbij
betrokkenen, en dat zijn de direct
omwonenden als eerste berichten,
als deze plannen concrete vofinen
gaaîaannemen. Ook al is dit
terrein privé eigendom,vinden wij
dat deze bewoners toch straks
recht hebben op een inkük in het
verdere verloop.

De eveneens al eerder

aangekondigde bomenkap in
onze wijk hebben wij met de

gemeente nog eens goed

doorgenomen. Ook de betreffende bewoners zijn zo goed als

mogelijk hierbij betrokken. Zoals aangegeven heeft met de gemeente
goed en constructief overleg plaatsgevonden ,waarin beide partijen
zich goed hebben kunnen vinden en waarin het wijkbelang
toonaangevend is geweest. Natuurlijk zal eerst een ieder, die hierbij
betrokken is, vooraf nog worden geinformeerd.

-17-



Voor hen, die dit is ontgaan, het reeds aangekondigde kunstvoorwerp
bij de basisschool is geplaatst. Wij zijntoch weer een beetje trots op

deze verfraaiing van de wijk en eenieder dankbaar, die ons hierbij
heeft geholpen en hieraan heeft meegewerkt.T.z.t. zalhet feestelijk
worden onthuld, waarbij de basisschool natuurlijk het voortouw
neemt. }{etzaI u ongetwijfeld
zljn opgevallen dat wij in deze

laatste uitgave van di1- jaar

geen al te negatieve geluiden
hebben laten horen. Dit hoeft
ook niet, omdat wij in de

gemeentelijke cij fers v.w.b.
leefbaarheid en ook veiligheid
geen slecht figuur in de

voorbij e periode hebben
geslagen. Dat neemt niet weg
dat het altijd beter kan. Maar
daar is ieders hulp bij nodig.
Met verdra agzaanheid komen
wij al een heel stuk verder en

het trachten op te volgen van
de nou eenmaal geldende
regels v.w.b. onder andere de

bovengenoemde leefbaarheid
en alles wat daarmee
samenhangt, scoren wij
gegarandeerd nog hoger en is
het in onze wijk nog beter
toeven. Dat zou voor het
komende jaar een mooi item kunnen zijn en waarbij wij als

bewonersraad graag onze steun aan willen verlenen.

Wij denken hiermee te kunnen afsluiten en wensen u allen heel fijne
feestdagen toe en hopen dat2017 een in alle opzichten voorspoedig
jaar voor u mag worden. En voor nu: het ga u goed en graag tot de

volgende keer.

H.F.Franzvz _ß_

I
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VOETVERZORGING

Marianne Mulder

Pedicure ook voor diabetici

Drossaardstraat 4l
Heerlen Te1.045 8501995

SAhJA Bouw,sewieø

Sa[vatore Lsrelfo
o6-338z5ozr

Ì(oningstraac z7 infof.#san¿bedrijf.nf
6+rr XB Heerlçn www'sanabed¡if.nl

&ß¿ncluatipr¡
tSanitair
ÂSchilderwurlren

^Vfoeren/F Iafonds
ÂTimmer¡tærkrn
ÂBe*crath:gen
Âl {ehuærfi*dPoorren

^Basr¡ÆsTLrtnlçÊi¿s¿L¿¡*"erlt¡aamhed¿n

^RVS=wcrkz¡¡mhcden

-19-



OFErüì¡{3STUt}Elt¡ *t,d t ûl r' l't¡O (û9:ûC - 18:t}tt. û'O (f 3:{X} - 21 :OO} VR ({X}:GO - 21:OO)

ï1a - I I'lB HEE¡tt-El{ - TEL-: l}45 - 5;lÐ OËt GS
{t}arnelr op afirpraakf

füJ toPGll r{il¡Í10u0Ë ttERAD$t DrE u l{EÎttrR DRAAGT

TÀlt0c0uD,eouoEt¡ milrE[, mAR 001( l{APoTtE SIERABB'i,

rlru Hr8BEil J^REilLÂr{G Eflt/ÁR[{G [{ [$(001 yAll 00|JD Et¡ ¡IwER,

ÐtT ÂttE$ t1r0ÐT Dt$cEEI Er{ |/Ar{t{uilùÉ {,ftoEvoERD,

NEEH t Wtt, pA3p00nl 0tRuBElïJsrEå.

llA ll{KooFôvEffiË}¡KffigîgË1Àl$¡ m u dÕr{Îar{t ui.

TÅXATE YAI{!H MUD OFALVER ÛF BASIEVAI{ OEDAOKOÊN8,

i,,¡r,; , \iillr,, , \'il( liÌi ìiílrl |ir.:ri.rlri:

-20-



o*rlTlE w:.o*Put{r t weller

-21-

lb.lË



KIilDERBOEKENWEEK
2016

EnsFsEr{flEL EUIEnEEflUELE

0pa's en oma's stonden centraal tijdens de

llinderboehenueeh.
Ook op school werd veel aandacht
besteed aan de Kinderboekenweek. Op
woensdag 5 oktober werd deze

Kinderboekenweek met alle leerlingen
van de basisschool feestelijk geopend.

Activiteiten tijdens deze week:

* Er was een wedstrijduitgezetwaar
kinderen een prijs konden winnen. De
opdracht was: Maak, knutsel of teken
een selfie tijdens het lezen van een

boek. @Ë üI

* In de hal hingen babyfoto's van alle juffen en meesters. Het was de

bedoeling dat de leerlingen ontdekten wie wie was. Zelfs ouders
deden mee. Al snel bleek dat dit niet de makkelijkste opdracht was.
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Twee stagiares pedagogiek verzorgden in etke groep
een knutsetactiviteit rondom het thema 'Voor attijd
jong'.
En natuurtijk was er ook een bezoek aan de
bibtiotheek gepland. Dank aan de ouders die met de
groepen 1,2 en 3 mee gegaan zijn naar de bibtiotheek.

Op vrijdag 14 oktober was de afstuiting van deze
Kinderboekenweek. Atte kinderen hadden zich weer in de
hal verzametd. Hier vond de prijsuitreiking ptaats van de
'Selfiewedstrijd' en werd de uitstag van de fotowedstrijd
bekend gemaakt. At met a[ een geslaagde
Kinderboekenweek.
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. Her- en verstelwerk aan kleding, bedrijßkleding, maatkleding.

. Ontwerpen en maken van: bruids-, communiekleding, gelegenheidskleding.

. Lessen voor beginners en gevorderden.

. Het vermaken en maken van gordijnen.

. Alle andere werkzaamheden kunnen in overleg.

0 Atelier't Schaartje
Dr. Goossensstraat4í

6419 CE Heerlen

Mobiel +31 (0)6-51 391067
Email : tschaartj e@bima.nl

É



l

l

I

l

Bureau voor rechtshulp

(D szr qs sr

Sociaal Buurtteam

CD o¿s-soo ¿oo¿

Basisschool
Eikenderveld

CD szr ss so

Fysiotherapie Coolen

cD s7t4206

Nightcare OZL
(na 17.00 uur + weekend)

@ stt st¿t

Kindertelefoon

CD oroo-o¿¡z

Ziggo
cD 1200

O 0900-1884 (€ o.lo ctlmin)

Storing gas/stroom
o 0800 - 9009

Essent

o 0900 lsso (€
0,028/min)

Vrijwilligerscentrale
Heerlen

(D zrt rsso

JCL
Jeugd Centrum Laanderstraat

+ Kindewakantiewerk

Ø stt :r.¿¿
j cl.heerlen@gmail.com

Toon Hermanshuis

Ø saz nss
(ma-w:9.@ - l7.ro u)

RK Stichting "Patiënt"
voor terminale thuiszorg

CD szr rsso

PSZ't Kuikennest

CÐ oo-sttz zssz

Buurtbeheerders

X'tEykpunt:
Jonkerstr 4,

6411 TR Heerlen

Stg Bewonersraad

Ø snrcet
Yz.HFranz

CD szr orrs

Jurofoon

CD oqoo-r¿rr
(€ 0,70/min)

Alcander

CD soo zszs

W De Eekheuëre
Drossaardstraat 23
6411 XX Heerlen

(D oo-¿oqs soos
sikkretaris@eekheuere.nl

Pastorie

o s7t 40 57

Maatschappelijk Werk

(D szo otos

Dieren-ambulance

CD oqoo zoo eooo

Gemeente Heerlen

CD r¿ o¿s
Ook voor melding drugsoverlast,

milieu- en parkeerklachten,
openbare ruimte

Politie
CD osoo - 88 44

Alarm
(ook voor brandweer/ambulance)
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