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Leescultuur 
Lezen is leuk en lezen is belangrijk. Om met elkaar een gezonde leescultuur te ontwikkelen, hebben wij de 
bibliotheek gevraagd om ons daar zo goed mogelijk bij te helpen. Vanaf deze maand ontvangen wij dagelijks de 
dagbladen van het Eindhovens Dagblad, de Volkskrant, NRC next en de Telegraaf. Voor de kinderen ontvangen wij 
wekelijks de Kidsweek. U bent van harte welkom om onder schooltijd de krant te komen lezen. In de aula is er een 
leestafel ingericht.   

Verjaardagswinkel 
Onlangs is in Best de verjaardagswinkel geopend. Zij zamelen speelgoed in voor kinderen (4-12 jaar) voor gezinnen 
met een kleine portemonnee, zodat zij toch naar een verjaardagsfeestje kunnen gaan. Zij mogen dan een cadeautje 
komen uitzoeken voor een vriendje of vriendinnetje. Wil je speelgoed doneren of kom je in aanmerking om zelf 
gebruik te maken van Verjaardagswinkel Best? Kom dan langs op de inloopmomenten. Iedere dinsdag van 14:00 tot 
16.00 uur zijn zij geopend op locatie buurthuis Kadans (met uitzondering van schoolvakanties). Liever een ander 
moment? Maak dan een afspraak door te mailen naar verjaardagswinkelbest@levgroep.nl of bel naar het Infopunt 
van LEVBest 0499-770110, iedere ochtend geopend tussen 8.30 en 12.30 uur. Voor meer informatie verwijs, zie de 
flyer in de bijlagen. 

Nieuw gebouw, Aarlesche Erven 
Zoals vermeld in de vorige nieuwsbrief sluit de architect aanstaande 
maandag aan bij de MR vergadering om het eerste ontwerp te 
presenteren. 

Nieuws vanuit het basisteam 
KIES voor jezelf training van Lumens 

Deze training is bedoeld voor kinderen van 7 - 12 jaar die nét met een 
scheiding te maken hebben, maar ook voor wie de scheiding al langer 
geleden is. Kinderen leren hier hoe andere kinderen met een scheiding omgaan. Ze ontdekken wat er goed gaat en 
wat er nog beter zou kunnen. Opgeven kan via best@lumenswerkt.nl. Voor meer informatie kunt u de folder in de 
bijlagen lezen. 
 
Training Mindset van Lumens 

De training helpt kinderen van 10 tot 12 jaar bij het ontwikkelen van een groeimindset. Een groeimindset zorgt voor 
motivatie, doorzettingsvermogen en een passie voor ontwikkeling en leren. Een groeimindset helpt kinderen, om het 
beste uit zichzelf te halen en is de basis van (talent)ontwikkeling en groei. Herken je bij je kind dat hij/zij twijfels heeft? 

Wat minder zelfvertrouwen heeft? Of bang is om fouten te maken? Opgeven kan via best@lumenswerkt.nl. Voor meer 
informatie kunt u de folder in de bijlagen lezen. 
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Nieuws vanuit de oudervereniging 
Algemene ledenvergadering oudervereniging 

Op maandag 17 oktober om 20u is de algemene ledenvergadering van de oudervereniging gepland. Deze vindt 
plaats op locatie Naastenbest. In de bijlagen van deze nieuwsbrief vindt u de uitnodiging en de stukken ter 
voorbereiding op deze vergadering.  
 

 

 


