Ook dit jaar is er weer de jaarlijkse kalender van de ZOV.
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Deze wordt door de leden van de JAZ verspreid. U kunt ons verwachten vanaf zaterdag 8
december tot 22 december.
Wij mogen 1 kalender per adres afgeven. De kalender is gratis, maar een vrijwillige
bijdrage voor de JAZ dagen wordt natuurlijk zeer op prijs gesteld.
Na 23 december is de kalender voor € 5,00 te koop bij de Fietsenwinkel Zijtaart.
Via deze weg wensen wij iedereen alvast prettige feestdagen!

© zijtaarts belang
Banknr.:
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De JAZ

Sounds of Cecilia op 9 december 2018
Het vertrouwde solistenconcours van Muziekvereniging Sint Cecilia in een nieuw jasje. Dat
is Sounds of Cecilia! Op zondag 9 december hebben onze blazers, slagwerkers en
majorettes de kans om hun talenten aan het publiek en de jury te laten horen en zien. Er zijn
dit jaar verschillende categorieën. De blazers en slagwerkers kunnen meedoen aan de blind
auditions. Er wordt een muziekstuk gespeeld terwijl de jury achter een scherm zit en de
muzikant dus alleen kan horen. Ook hebben we een open podium waar alle muzikanten en
majorettes aan mee kunnen doen. Net als voorheen wordt er weer gestreden om mooie
bekers en natuurlijk de wisseltrofee. Maar het uitgangspunt blijft dat meedoen belangrijker
is dan winnen!
We hopen op een goed gevulde zaal. Publiek is dan ook van harte welkom op zondag 9
december tussen 13.00 uur en 17.00 uur in dorpshuis Het Klooster. Toegang is gratis.
Graag tot dan. Muziekvereniging St. Cecilia

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 9 december 10.30 uur H.Mis Pater W.Holterman (Gem.Koor)
Wij gedenken: Jaargetijde Mari van den Hurk; Mari en Henriëtte van den Hurk- de Koning;
Cor en Bertha Oppers- van Erp (vanw.verjaardag); Jaargetijde Jan Oppers; Jaargetijde
Johan en Jaan Schepers- van Nunen en zoon Jos; Tony van Cuijk- van den Broek;
Overl.ouders van den Hurk- de Visser en overige familie; Sien van Nunen- van Schaijk
(nms. Ad en Ellie)

Belangrijke Telefoonnummers:
Centraal Alarm nummer
Politie/Brandweer/Ambulance 1 1 2
Huisartsenpost:
0900-8860
Avond, nacht en het weekend
Politie
direct
0900-8844
Wijkagent Zijtaart
0900-8844
Brandweer direct
073-61.23.123
Ambulance direct
0412-63.15.15
Stadhuis Veghel en storingsnr. 14-0413
Zijtaart:
Kerkberichten
36.58.61
Zorg en Welzijn Zijtaart 06-46.59.59.16
Vervoersdienst Zijtaart 35.22.32
Dorpshuis Zijtaart
36.66.79
Basisschool "Edith Stein" 36.51.68
Tennispark Zijtaart
76.90.25
De Vonders (VOW)
35.03.77

5 dec. – 12 dec. 2018

Kopij voor nr. 12
10 dec. voor 19.00u bij:
Bert Raaijmakers,
Reibroekstraat 5,
tel. (0413) 36 66 13, of
Email: Dorpsnieuws@
ZijtaartsBelang.nl
Website:
www.ZijtaartsBelang.nl
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Rode Kruis

Oud ijzer: U kunt nog steeds oud ijzer bij ons
brengen. Wij zijn echter niet meer in de gelegenheid
om het bij u op te halen. Bedankt voor uw begrip.
Fam. Van Kasteren, Biezendijk 26, Zijtaart. Tel.
(0413) 36 57 42 of (06) 222 477 39.

Afscheid mevr. Riek Langens
Riek is na 20 jaar gestopt als vrijwilligster bij het Rode
Kruis. Al die jaren heeft Riek zich trouw ingezet voor het
verzorgen van ontspanningsmiddagen voor onze ouderen en
mensen met een beperking in Zijtaart.

Frituurvet: Uw gebruikte (friet)vet of -olie kunt u
verpakt inleveren bij VOW. Dit kan gedurende het
voetbalseizoen op zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur.
Voor meer informatie: 06-15276074.

Beste biljarters van Zijtaart,
Na de finaleavond van de Zijtaartse
Biljartkampioenschappen op 9 november jongstleden heb ik
mijn biljartkeu bij Kleijngeld laten liggen. Nu is deze daar
niet meer teruggevonden.
Heeft iemand per ongeluk mijn biljartkeu mee naar huis
genomen?
Bijgaand een afbeelding van het type koffer (Longoni).

Naast een biljartkeu zit er enkel een krijtje in.
Mocht je hem per ongeluk meegenomen hebben, neem dan
a.u.b. contact op met Ruud Cissen , tel. (06) 117 742 24) of
geef de keu af op Hoolstraat 1-a.
Alvast hartelijk dank!

“Sneeuwpop”!
Op 8 december is het zover: “Sneeuwpop”! Dit jaar alweer
de 5e editie en dit willen we graag met jong en oud vieren!
Anders dan anders kun je dit jaar in de kroeg genieten van
de grootste hitjes uit de TOP 100. In de grote zaal draaien
DJ Kevin & Bowie bijna alle muziekgenres die je je maar
kunt bedenken en Flabbergasted zal als special guest hier
een leuke twist aan komen geven. Bij de borrelbar zijn weer
verschillende shots verkrijgbaar, waardoor je aan het eind
van de avond denkt dat je goed kunt zingen!
Wondermiddel! Mochten er verzoeknummertjes zijn voor
de Top 100, dan mogen deze doorgegeven worden via een
privé-bericht aan de Sneeuwpop Facebookpagina!
Vanaf 21.00 uur is de zaal open, er is een bewaakte
garderobe aanwezig (vol = vol) en de entree is gratis! Tot
zaterdag 8 december! Natuurlijk bij Café-Zaal Kleijngeld in
Zijtaart!

Bibliotheekpunt Zijtaart
Dorpshuis 'Het Klooster
dinsdagmiddag
dinsdagavond
donderdagavond

openingstijden
13.45 – 15.15 uur
18.00 – 19.00 uur
18.00 – 19.00 uur

Uit handen van voorzitter de heer Streppel ontving Riek een
oorkonde, speldje en een mooi boeket bloemen.
Riek, namens alle deelnemers en team: bedankt voor al die
jaren!
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KBO Zijtaart Filmmiddag!
Voor de laatste film in 2018 hebben we
gekozen voor een film de zich afspeelt in de
periode net voor Kerst: “Love Actually”.
Een ultieme,
romantische komedie van de
makers van Notting Hill en
Bridget Jones' Diary. Een
kaskraker met een fantastische
cast, bestaande uit louter sterren
en een schitterende soundtrack.
Een film waarin de ups en downs
in de relatiesfeer ongekende pieken en dalen bereiken. Love
Actually is niet één verhaal over de liefde, maar wel tien
verschillende: over vriendjes en vriendinnetjes, echtgenoten
en echtgenotes, vaders en zoons en popsterren en hun
managers. Als je goed oplet, zul je
zien dat de liefde eigenlijk altijd en
overal om je heen te vinden is. De film
is luchtig en romantisch en met grote
regelmaat erg komisch.
Deze filmmiddag wordt speciaal georganiseerd voor de
leden van de KBO.
Wanneer: maandag 10 december 2018
Waar: Ontmoetingszaal Dorpshuis Zijtaart
Aanvang: 13.30 uur, met een kleine pauze om een
consumptie te kunnen kopen
Kosten: gratis

KBO
AGENDA
Maandag 10 december 13.30 uur: Filmmiddag
Dinsdag 11 december 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 11 december 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 11 december 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 11 december 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 12 december 13.30 uur: Kienen
Donderdag 13 december 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 13 december 09.00 uur: Bloemschikken
Donderdag 13 december 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 13 december 13.00 uur: Comp. biljarten
Donderdag 13 december 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 14 december 13.30 uur: Bridgen
Kaarten:
Uitslagen van 29 november:
Rikken:
Anneke v.d.Braak
Marjo Vissers
Bert Vissers
Poedelprijs: Pieta v.Riel
Jokeren:
Mien Raaijmakers
Jo v.Boxmeer
Poedelprijs: Tonny Rijkers
Loterij:
Tiny v.Zutphen

83 pnt.
78 pnt.
72 pnt.
-7 pnt.
114 pnt.
110 pnt.
40 pnt.

Voor al uw friet en snacks!
Dit weekend speciale aanbieding.

Goulashkroket € 1,50 p.st.
Iedere vrijdag vanaf 17.00 uur Gezinsfrietdag
Gezinszak friet (2 Volwassen+2Kinderen)
4 snacks keuze uit frikadel of kroket
Voor € 10,00
Deze actie valt buiten onze normale
stempelkaartactie
Ook telefonische bestelling mogelijk.
Pastoor Clercxstraat 53-55
Tel.: 363638
Patatterij open:
Ma- Di- Do: 19:00uur - 20:30 uur
Vrij – Zat: 17:00 uur - 20:30 uur
Zo: 12:00 uur - 20:30 uur
Uitslagen van 3 december:
Rikken: Piet v.d.Hurk
Marjo Vissers
Riek v.d.Tillaart
Poedelprijs: Pieta v.Riel
Jokeren:
Jo v.Boxmeer
Mien Raaijmakers
Poedelprijs: Mien Ketelaars
Loterij:
Jan v.Zutphen

83 pnt.
82 pnt.
61 pnt.
37 pnt.
90 pnt.
90 pnt.
44 pnt.

Bridgen:
Uitslagen van 27 november:
A-lijn:
Cees & Riet v.Hout
Hein & Jo de Wit
Gerard Bekkers & Hannie Habraken
Mien v.Berkel & Mien Verhoeven
Jan Rijkers & Toos v.Berlo
Ad & Riet Koevoets

61,46 %
58,65 %
56,46 %
56,15 %
54,17 %
53,23 %

B-lijn:
Albert & Petra v.d.Hurk
Chris & Christien v.Helvoirt
Jan Langenhuizen & Jo Verhoeven
Cor v.d.Berg & Cor Mollen
Annie v.d.Berkmortel & Maria Rijken

62,08 %
60,00 %
54,58 %
54,31 %
51,39 %
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Uitslagen 30 nov.:
A-lijn:
Bert & Diny Kanters
57,50 %
Toon & Marietje v.Schaijk
56,67 %
Jan Langenhuizen & Jo Verhoeven
55,83 %
Mien Verhoeven & Mien Vissers
55,83 %
Ben v.d.Steen & Pieter v.d.Berk
52,50 %
Rien & Helma v.d.Heuvel
51,67 %
Piet v.Schaijk & Mari v.d.Steen
51,25 %
Toon Gevers & Tonnie Kivits
50,83 %
B-lijn:
Huub v.d.Heuvel & Pieter v.Kaathoven
74,38 %
Chris & Christien v.Helvoirt
61,25 %
Adriaan v.d.Tillart & Petra v.d.Hurk
53,13 %
Bert & Anneke v.Helvoort
51,04 %
Ad & Nellie Vervoort
50,63 %
Bert & Anneke v.Helvoort
51,25 %
Maria Rijken & Marietje v.d.Wijgert
50,00 %
Cor & Marietje Mollen
50,42 %
De Bridgeclub KBO Zijtaart start binnenkort met een
cursus voor beginners. Ben je geïnteresseerd?
Meld je dan aan bij Ad Koevoets, tel. (0413) 36 37 96.

Biljartclub KBO Zijtaart
Uitslag regionale senioren biljartcompetitie
Zijtaart - Breugel B. d.d. 26-11-2018
Thuisclub
Zijtaart
Cor Coppens
20 25
Jan de Wit
24 16
Toon Opsteen
27 39
Tonnie van Uden 32 35
Toon Nelissen
34 57
Andre Schepers 33 24
Mies Gibbels
36 26
Toon Cissen
52 66

Bezoekers
Breugel
- Harrie vd Kruis
21 25
- Gerard Roestenberg 10 7
- Noud van Eck
21 20
- Peter van Haandel 25 20
- Harrie vd Lippe
29 38
- Albert Thomassen 30 21
- Ad Versantvoort 29 26
- Frans Sanders
40 33

SPORTAGENDA
VOW Jeugd 8 december 2018
VOW JO19-1
vrij
VOW JO17-1
Venhorst JO17-1
14:30u
VOW JO15Avanti'31 JO15-2
13:00u
VOW JO13-1
vrij
VOW JO13-2M OSS'20 JO13-5M
11:30u
Avanti'31 JO12-2 VOW JO12-1
11:45u
Blauw Geel'38/JUMBO JO10-6 VOW JO10-1G 9:00u
VOW JO9-1
ELI JO9-2G
10:30u
VOW JO8-1
Schijndel/DE WIT JO8-2
10:30u
Rhode JO7-4
VOW JO7-1M
9:30u
VOW MO17-1
vrij
VOW MO15-1
SV Venray MO15-1
13:00u
Avanti'31 MO11-1 VOW MO11-1
10:15u
het actuele programmais is altijd te vinden op de VOW
website, http://vow.nl/jeugd_programma
VOW Senioren 8 december 2018
15:15u HVCH VR30+1
VOW VR30+1
15:00u VOW Veteranen
DBS
VOW Senioren 9 december 2018
14:00u VOW 1
Boerdonk 1
11:30u VOW 2
WEC 2
11:00u VOW 3
Heeswijk 5
10:00u WEC 6
VOW 4
12:00u Mierlo Hout VR1
VOW VR1
10:00u Rhode/Van Stiphout Bouw VR2 VOW VR2

SPORTUITSLAGEN

VOW Senioren 2 december 2018
VCO 1
VOW 1
MVC 2
VOW 2
Blauw Geel'38/JUMBO 10 VOW 3
VOW 4
DVG 6
VOW VR1
Festilent VR1
Uitslag wedstrijden onderlinge competitie KBO VOW VR2
Schijndel/DE WIT VR1

Zijtaart d.d. 29-11-2018
Cor van Zutphen
Chris van Helvoirt
Toon Nelissen
Willy vd Berkmortel
Theo vd Laar
Jan de Wit
Jan vd Oever
Tonn Verbruggen
Rien v Tiel
Wim Kremers
Hans van Erp

62
17
32
25
15
26
18
24
28
27
66

58
8
40
24
23
24
18
19
47
19
77

- Toon Cissen
- Mies Gibbels
- Frans vd Broek
- Toon Opsteen
- Piet vd Hurk
- Bert vd Heijden
- Andre Schepers
- Toon vd Oever
- Willy Henst
- Toon Nelissen
- Frans v Leuken

59 94
35 35
20 31
28 19
34 24
28 38
36 15
29 15
24 19
32 53
43 34
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1-9
afgelast
4-5
3-2
0-6
1-5

Vogelcursus
Deze korte cursus georganiseerd door
natuurvereniging IVN Veghel, gaat
over gewone soorten bij ons in de buurt.
Vooral bedoeld voor natuurliefhebbers
die nog niet zo bekend zijn met vogels.
In drie avonden wordt aan de hand van afbeeldingen en
wetenswaardigheden langs soorten gelopen die in de winter
en prille voorjaar te zien en te horen zijn. Elke avond wordt
ook een algemeen aspect uit de vogelwereld behandeld,
zoals voedsel, veren, vogeltrek, broeden. De cursus omvat
ook een drietal excursies in de omgeving van Veghel.
De avonden beginnen om 20.00 uur en eindigen ongeveer
22.00 uur en zijn op de donderdagen 14 en 28 februari en
28 maart 2019 in het IVN-lokaal van de Basisschool
De Bunders, De Langedonk 1. De excursies zullen worden
gehouden op zaterdagen 16 februari en 16 en 30 maart.
Vertrekplaatsen worden later bekendgemaakt.
Kosten €35 en voor leden IVN Veghel €25. Informatie bij
de cursusleider Martien Helmig, tel. 0413-785207 of e-mail
martien.helmig@kpnmail.nl. Aanmelden info@ivnveghel.nl.
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Tussenstand na 7 speelronden:
1 Het Einde v.d. Straat 401 pnt
2 Krijtenburg
399 pnt
3 Jekschotstraat
374 pnt
4 Rond de Kerk
374 pnt
5 Rudebroeck
370 pnt
6 Den Doornhoek
362 pnt
7 Grootveld/Corsica
345 pnt
8 Leins./Hoolstraat
341 pnt
9 Het Begin v.d. Straat 334 pnt
10 Rond de Bulte
321 pnt
Toon Cissen, wedstrijdleider

Buurtcompetitie Biljarten Zijtaart

Pronkzittingen 2019

De uitslagen van speelronden 5, 6 en 7 zijn als volgt:
Maandag 12 november:
Rond de Bulte - Het Einde vd Straat
48 – 62
Rudebroeck - Rond de Kerk
54 – 51
Krijtenburg - Den Doornhoek
51 – 61
Het Begin vd Straat - Grootveld/Corsica 56 – 51
Leins./Hoolstraat - Jekschotstraat
51 – 54
Maandag 19 november:
Rudebroeck - Leins./Hoolstraat
Het Begin vd Straat - Den Doornhoek
Rond de Kerk - Grootveld/Corsica
Het Einde vd Straat - Krijtenburg
Jekschotstraat - Rond de Bulte

49 – 55
30 – 51
57 – 58
52 – 66
59 – 38

Maandag 26 november:
Het Begin vd Straat - Jekschotstraat
Den Doornhoek - Het Einde vd Straat
Rond de Bulte - Leins./Hoolstraat
Grootveld/Corsica - Rudebroeck
Krijtenburg - Rond de Kerk

47 – 60
63 – 58
51 – 37
44 – 44
55 – 45

Hallo Reigers en Reigerinnen,
De elfde van de elfde ligt alweer een
tijdje achter ons, de nieuwe heersers
van De Reigers zijn bekend en de
eerste drukke feestweekenden zijn
voorbij.
Het nieuwe carnavalsseizoen is echt
begonnen, ook voor de
pronkzittingscommissie . Wij zijn
druk doende voor de pronkzittingen
van 2019. Maar niet alleen wij, ook
alle artiesten die mee doen zijn druk
met oefenen om er voor jullie twee
prachtige avonden van te maken. Vele oude bekenden doen
weer mee, maar ook nieuwe gezichten en groepen zullen
het podium betreden. Ook buitendorpse artiesten mogen
niet ontbreken. Dit jaar komen Boy Jansen en
amusementgroep TADAA uit Helmond u vermaken. De
pronkzittingen zijn op vrijdag 18 en zaterdag 19 januari
2019. De avonden beginnen om 19.30 uur en de zaal gaat
open om 18.30 uur.
Wilt u op één van deze avonden
aanwezig zijn? Dat kan!! De
kaartverkoop is op vrijdag 4 januari
2019 van 19.00 tot 20.00 uur in het
Dorpshuis. De kaarten zijn te koop voor
€ 12,50 per stuk (met een maximum
van 8 kaarten per persoon). Mochten er
na de voorverkoop nog kaarten over
zijn, dan zijn deze te verkrijgen bij
Autocentrum Van der Heijden.
Wij wensen de artiesten heel veel
succes en plezier met de
voorbereidingen en Kneup ut in oew
orre, gefist zal d’r worre!!
Met carnavaleske groeten
Pronkzittingscommissie C.V. De
Reigers
Susan, Hans, Nicole, Peter en Henri
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Interpunctie
De feestmaand: de vanzelfsprekendheid is weg…
Als je nog maar korte tijd een “samengesteld gezin” vormt,
hebben jullie nog geen gezamenlijke geschiedenis. Er zijn
nog geen vaste gewoontes waarop je kunt terugvallen. Je
moet wennen aan wat de gewoontes van de nieuwe
gezinsleden zijn. Misschien raken jouw gewoontes daarbij
ondergesneeuwd of ben je bang teveel een stempel te
drukken op het nieuwe gezin. Natuurlijk wil je je beste
beentje voor zetten en misschien doe je extra je best om van
Sinterklaas of Kerst een echt feest te maken. Toch kun je
een heleboel dingen zelf niet plannen. Er zijn dingen waar
je geen invloed op hebt. Kinderen lopen misschien in en uit,
hebben mogelijk andere plannen. Jongere kinderen kunnen
ziek worden of raken uit hun doen door de spanning
rondom Sinterklaas. Dan zijn er nog de andere ouder(s), die
ook hun gedachten hadden over de feestdagen. Misschien
krijg je het gevoel dat de ex-partner van jouw partner jouw
feestdagen regisseert.
Stiefouders zien vaak tegen vakanties op omdat de kinderen
van hun partner de dagen sterk beïnvloeden bij langdurige
aanwezigheid. Dat geldt ook voor feestdagen. Kinderen
moeten telkens omschakelen, wat normaliter al lastig is.
Met de feestdagen is niets “gewoon” en dat maakt deze
aanpassing moeilijker voor hen. Kerst is een feest waarbij
het thema 'vrede' een grote rol speelt. Oorlogen worden
vaak even stilgelegd. Maar als er oorlog is in het
“samengesteld gezin” gaan de bombardementen meestal
door of ontstaat er een loopgravenoorlog.
Altijd neem je jezelf mee, ben jij gevoelig voor afwijzing
dan kun je in een klein Sinterklaasgedichtje misschien een
afwijzing horen. Wil je zo graag gewaardeerd worden? Dan
voel je je misschien ondergewaardeerd in het vele werk wat
in het kerstmenu zat.
Besef ook dat de feestmaand voor kerngezinnen soms ook
een onrustige tijd is.
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl

AED in Zijtaart (deze AEDs zijn dag en nacht op
te halen)
Wij adviseren u om eens te kijken waar de AED’s
hangen, zodat u in een noodsituatie deze apparaten
blindelings kunt vinden.
1 Buitenmuur Dorpshuis Kant Ingang Dorpshuis
2 VOW-Zijtaart (bij kleedlokalen), Sportpark De
Vonders De Bresser (op de hoek van kleedlokaal aan de
kant van het Tennispark)
3 Zondveldstraat 10A, woning Hans en Brenda van
Lankvelt
4 Biezendijk 33, Woning Marco van Asseldonk
5 Doornhoek 3740, Gemeentewerf (bij ambulance post)
6 Hool 48, Gerard en Ineke van Rijbroek (Keldonk)
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aanbod samenstelt, te gebruiken. De SLO doelen zijn
omgezet naar leerlijnen op gebied van taal, rekenen,
motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. Wil jij er
meer over weten, kom dan kijken en luisteren!
Empel (Erp): Eigenaarschap bij rekenen; Gynzy Kids
rekenen i.c.m. het rekenmuurtje.
Edith Stein (Zijtaart): Kansrijke combinatiegroepen;
verbonden onderwijs in een combigroep met inzet van
coöperatieve werkvormen. Na een stukje theoretische
achtergrondinformatie over het concept ‘Kansrijke
Skipov On Tour
combinatiegroepen’, zullen we inzoomen op concrete
voorbeelden van verbonden spellingsonderwijs. Hierbij
De leerkrachten/medewerkers van Skipov basisonderwijs
spelen coöperatieve werkvormen een belangrijke rol.
gaan “On Tour”. Dit vindt plaats op donderdag 6
't Heibosch: Snappet. Aan het einde van de zoektocht naar
december (de leerlingen van de Skipov scholen hebben dan een digitale mogelijkheid richting gepersonaliseerd leren
een vrije dag). Ongeveer 300 Skipov
kwamen we uit bij Snappet. Dit schooljaar is basisschool ’t
leerkrachten/medewerkers doen mee aan deze tweeHeibosch daarom gestart met Snappet in de groepen 7 en 8.
jaarlijkse, gezamenlijke dag. 's Ochtends wordt bij elkaar in Het doorlopen van de implementatie periode wordt samen
de keuken gekeken; elke school laat aan de collegamet de Bunders collega’s uit de groepen 6/7 en 7/8 gedaan.
leerkrachten zien welke bijzondere pareltjes zij in huis
Tijdens deze workshop nemen we je mee in ons
hebben. Berry Tomas (raad van bestuur) licht toe: "Er valt
keuzetraject, delen we onze eerste ervaringen en laten we je
veel zoveel moois te zien bij elkaar, waar we van kunnen
ook zelf ervaren wat de mogelijkheden van Snappet zijn.
leren en waar we ons door kunnen laten inspireren. Er zijn
Na deze workshop weet je wat de mogelijkheden van
veel nieuwe, bijzondere ontwikkelingen: van
Snappet zijn en heb je zelf in en met Snappet gewerkt.
gepersonaliseerd en adaptief leren tot groep- en leerjaar
Maria (Erp): The leader in me; 7 gewoonten die leiden tot
doorbrekende projecten, thematisch onderwijs en nog veel
persoonlijk leiderschap. In deze workshop gaan we dieper
meer. De teams worden door elkaar gehusseld, daarna gaan in op de 7 gewoonten en het concept ‘The leader in me.’
we bij elkaar luisteren en kijken naar al die mooie
Met praktijkvoorbeelden geven we je een beeld hoe wij op
ontwikkelingen waar iedere school zo trots op is". 's
Middags zijn alle Skipov-ers bij elkaar op de Noordkade
voor een lunch en wordt er verder gegaan met een
uitwisseling in coöperatieve werkvormen. Daarna wordt
de dag afgesloten door theater/cabaret en aansluitend
een informeel en gezellig samenzijn.
Inhoudelijk wat de scholen bieden:
Antonius (Keldonk): Leren zichtbaar maken.
Ark (Zuid):GREAT LEARNING, GREAT
TEACHING, GREAT FUN! Inspirerend, thematisch en
opbrengstgericht onderwijs in de zaak- en creatieve
vakken, waarbij effectief leren centraal staat.
Bernadette (centrum Veghel): Betrokken leerlingen
door chauffeur-schap en leren zichtbaar maken:
’Kinderen aan het stuur van hun leerproces’. Kritische
zelfreflectie met behulp van doelenwand, pré-toetsen,
individueel doelenblad per vakgebied, investeringswerk,
weektaak en didactische structuren.
Bunders: Digi-keuzebord (DKB). Het digi-keuzebord
waar binnen een beredeneerd aanbod kinderen
geobserveerd worden met een helder portfolio tot
gevolg! Als leerkracht van groep 1-2 heb je ervaring in
het observeren van kinderen en het verwerken van deze
observaties. Het DKB ondersteunt met het
leerlingvolgsysteem de dagelijkse praktijk. Het systeem
is door en voor de praktijk ontwikkeld. Het gebruik van
DKB in combinatie met het LVS levert tijd op. Door
een beredeneerd aanbod op het DKB te plaatsen, het
toepassen van eigen kennis en kwaliteit tijdens het
observeren, levert het LVS heldere overzichten op. Het
leerling-portfolio kun je als leerling-rapport gebruiken.
Het LVS is naast verschillende visies, waaruit je een
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onze scholen werken aan het vergroten van persoonlijk
leiderschap bij onze leerlingen. Geen methode, geen
leerlijn, maar wel één gezamenlijke taal binnen een proces
dat de hele dag gaande is. Van binnen naar buiten!
Maria ter Heide (Mariaheide): KVM - het Kind
volgmodel & werken met ontwerpschema’s. Op Bs. Maria
en Bs. Maria ter Heide werken wij in de kleutergroepen met
het Kind volgmodel (KVM). Het KVM is bedoeld voor
kindercentra en scholen, die op een beredeneerde wijze
ontwikkelingsgericht werken met jong kinderen inhoud
willen geven. Het KVM richt zich op kinderen van 0-6 jaar.
Minder invullen, meer weten. Werken vanuit zicht op waar
het echt om gaat in het leren van jonge kinderen. Zonder te
verzanden in een veelheid aan observatielijnen. Dat was
voor ‘de lerende school’ aanleiding om een gratis Kindvolgmodel ter beschikking te stellen. In deze workshop
gaan we dieper in op het Kind-volgmodel. We pakken de
ontwikkellijnen erbij, bespreken de kernsignalen en op
welke wijze de zone van naaste ontwikkeling in zicht wordt
gebracht. We willen je laten zien hoe we m.b.v. een
ontwerpschema de doelen uit het KVM verwerken in de
Kleuterpleinthema’s.
Nicolaas (Boerdonk) Kansrijke combinatiegroepen.
Petrus en Paulus (Eerde): Klasinrichting; praktische tips
om je klas zo in te richten dat het direct bijdraagt aan beter
onderwijs!
't Ven: Wie had 20 jaar geleden gedacht dat we de hele dag
met onze telefoon zouden rond lopen, laat staan dat je een
computer in je broekzak bij je zou dragen? Toch is dat de
hedendaagse realiteit. Ontwikkelingen volgen elkaar op de
voet, wat gister nog nieuw was, is morgen alweer bijna
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achterhaald. Stel je vanuit die gedachte eens voor dat je op
dit moment 4 jaar bent en morgen start op de basisschool,
dan ga je naar het voortgezet onderwijs in 2026, naar een
vervolgopleiding in 2030, zoek je een baan in 2034 en wil
je omscholen in …? Dat je jezelf ontwikkelt in een
maatschappij waarin vaardigheden steeds belangrijker
worden dan kennis, waarin socialisatie, kwalificatie en
persoonsvorming centraal staan, waarin je verantwoordelijk
en respectvol zult moeten omgaan met jezelf, de ander en
de wereld. Op welke manier kan de basisschool dan een
bijdrage leveren aan een solide voorbereiding op jouw
toekomst? Kindgericht onderwijs: op basisschool ’t Ven
vinden we het belangrijk dat kinderen leren door
‘levensechte’ vraagstukken en vanuit intrinsieke motivatie
betrokken zijn bij hun eigen leerproces. Om deze reden zijn
ook wij in ontwikkeling en zijn we op koers naar een
fantastische toekomst voor onze leerlingen. Nieuwsgierig
geworden? Kom kijken en wordt enthousiast!
Vijfmaster: Hoe belangrijk is een antwoord? Hoe stel ik de
juiste vragen om het hogere orde denken te activeren,
vragen leren stellen vanuit je hart, hoofd. Je gaat na afloop
naar school met een aantal prikkelende vragen om kinderen
uitdagend na te laten denken!
Wissel: Met de Wissel op het juiste spoor! De Wissel heeft
de afgelopen jaren een groot aantal ontwikkelingen
meegemaakt. Er is veel veranderd, aangepast, verfijnd en/of
opnieuw vorm gegeven. Het is goed om de (nieuwe)
collega’s weer te laten zien wat De Wissel in huis heeft en
hoe hier gewerkt wordt. Enkele onderwerpen die zeker de
revue zullen passeren zijn: welke type leerlingen zijn er,
hoe wordt er in de groepen gewerkt, welke disciplines
werken er, wat is de T/P-stroom, wat is de JRK, hoe lopen
de contacten met ouders, wat doet de Commissie van
Begeleiding, hoe ziet de toekomst van het speciaal
basisonderwijs er uit?
Tijdsindeling:
8.30 uur: inloop school, eerste ronde;
9.00 uur: 1e ronde;
10.00 uur: einde 1e ronde;
10.00 uur: reistijd;
10.30 uur: inloop school, tweede ronde;
11.00 uur: 2e ronde;
12.00 uur: einde 2e ronde;
12.00 uur: reistijd en inloop Noordkade;
13.00 uur: lunch;
14.00 uur: uitwisseling in coöperatieve werkvormen;
15.00 uur: Theater, gevolgd door afsluiting met borrel.

Diakonie vervoersdienst Zijtaart met
vrijwilligers uit Zijtaart 0413 - 35.22.32
Het vervoer vraagt men aan via de telefoniste van de
Hulpdienst Diakonie Veghel ( 0413 - 35.22.32 ).
De telefoniste is alle dagen bereikbaar van 19:00 uur
tot 21:00 uur en op werkdagen ook nog van 09:00 uur
tot 11:00 uur.
Een vrijwilliger uit Zijtaart komt u dan ophalen.
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