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Het beste uit Naastenbest 
Vorige week donderdag hebben alle klassen een miniworkshop dichten gehad. Op maandag 10 en dinsdag 11 
oktober staan er gratis dichtworkshops gepland voor kinderen met hun ouder/verzorger. Voor alle kinderen uit 
groep 1 t/m 4 en hun ouder/verzorger is deze op maandag 10 oktober van 14.15 tot 15.45u. Voor alle kinderen uit 
groep 5 t/m 8 en hun ouder/verzorger is deze op maandag 10 oktober van 16.00 tot 17.30u. Ook wijkbewoners 
kunnen meedoen op dinsdag 11 oktober van 20.00 tot 21.30u. De workshops vinden plaats op school en de 
gemaakte gedichten worden samengevoegd in een echte dichtbundel! Deze ontvangen uiteraard alle deelnemers 
gratis. 

Schrijf u en uw kind snel in via www.hetbesteuitnaastenbest.nl Let op! Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt! 

Op zondag 16 oktober sluiten we het project feestelijk af met een wijkwandeling. Ook hiervoor kunt u zich opgeven 
via www.hetbesteuitnaastenbest.nl.  We lopen in een groep van 30 personen ongeveer 2 kilometer en zijn zo'n 2 
uur onderweg. De start en afsluiting is bij De Heydonck. U kunt zich inschrijven voor de tijd naar keuze.  

We zoeken nog hulpouders die ons willen helpen tijdens deze wijkactiviteit. Wil je helpen tijdens deze gezellige dag? 
Alle hulp is welkom! Meld je aan door een mail te sturen naar hetbesteuitnaastenbest@bestonderwijs.nl  

Ook zijn wij op zoek naar boeken voor de boekenmarkt aan het einde van de wandeling. De boeken kunnen 
kosteloos geleend of meegenomen worden door andere volwassenen en kinderen, zodat uw boek een extra leven 
krijgt. Heeft u thuis nog boeken voor kinderen of volwassenen, die u niet meer leest of gebruikt, dan kunt u deze 
afgeven op school. Er staat een doos bij de ingang aan het grote plein.  

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. 
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Gevonden voorwerpen 
Op maandag 3 oktober stallen we alle gevonden voorwerpen, onder schooltijd, uit in de aula. Alles dat er na 
schooltijd nog ligt, gaat naar Het Goed. 

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. 

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.  
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