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Efteling groep 8
Schrijversbezoek groep 7
Workshop vloggen groep 8
Schoolreis groep 1 t/m 7
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1 Pinksterdag
2e Pinksterdag
Studiedag, alle leerlingen vrij
Workshop vloggen groep 8
Klankbordgesprek 12.00 uur gr. 7
Workshop vloggen groep 8

vr

25-05

za
zo
ma

26-05
27-05
28-05

di
wo
do
vr

29-05
30-05
31-05
01-06

za

02-06

zo

03-06

Eerste Communie
10.30 uur aanvang lessen groep 4

Verjaardagen
DATUM

NAAM
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DATUM

NAAM

GROEP

01-06
02-06
05-06
06-06
06-06
10-06
13-06
15-06
16-06

Julie Verberne
Luuk Bax
Evi van der Meulen
Julie Dekker
Fréderikke Lutters
Pleun Verhulst
Sven Slegers
Thij van Gestel
Meike Looijmans

3
2B
5
8
7
7
2B
2A
4

16-06
17-06
18-06
18-06
19-06
24-06
26-06
26-06
29-06

Kiki van de Meerakker
Maud van den Broek
Tijs Brekoo
Maerle van Werde
Anouk van Laarhoven
Romijn Versleeuwen
Fleur Bijnen
Evy Kuijpers
Robin Cuijten

7
7
3
3
2B
8
4
6
4

Alle leerlingen van harte gefeliciteerd.

Nieuwe leerlingen
IN GROEP 1A:

IN GROEP 1B:

Mees Bax
Tim Wielders
Jaydi Verbruggen

Bas Verheij
Nomi Wijnhoven

Mededeling
Telefonische bereikbaarheid:
Enkele weken geleden zijn we over gegaan naar een andere telefooncentrale. Helaas werkt nog niet
alles vlekkeloos. Mocht u een probleem ervaren met de verbinding, horen we dit graag van u via de mail
dirkhezius@eenbes.nl Het is fijn als u de dag, tijd en het telefoonnummer vermeldt. Hopelijk zijn de
problemen snel opgelost. Onze excuses voor het ongemak.
Groep 4 start op maandag 28 mei om 10.30 uur i.v.m. de 1e Communie.
De Goede doelenactie vind plaats op vrijdag 8 juni van 14.30 uur – 17.30 uur. Meer informatie en hoe u
zich kunt aanmelden om mee te helpen vindt u in de bijlage.

Schoolontwikkelingen
SCHOOLJAAR 2018-2019
We zijn aan de laatste periode van dit schooljaar begonnen. Dat betekent de afronding van het huidige
schooljaar, maar ook de opstart van het komende schooljaar. Op dit moment zitten we volop in het
formatieproces. Hoe verdelen we de kinderen over de groepen? Welke leerkracht gaat welke groep draaien?
We begrijpen dat dit voor iedereen een spannende tijd is. We zullen u zo goed mogelijk op de hoogte houden
van de ontwikkelingen.
KLANKBORDGESPREK OUDERS VAN GROEP 7
Dit schooljaar hebben we een aantal evaluatiemomenten gehad met de ouders van groep 7. Tijdens de laatste
bijeenkomst hebben we een viertal organisatiemodellen besproken voor schooljaar 2018-2019. Intern hebben
we het hier ook over gehad en er is nog een mogelijk vijfde model bijgekomen. We willen de ouders van groep 7
graag uitnodigen om dit vijfde model met ons te bespreken. Daarom nodigen we de ouders die geïnteresseerd
zijn om deel te nemen aan het klankbordgesprek uit op woensdag 23 mei van 12.00 tot 12.30 uur.
KLIK HIER OM UZELF AAN- OF AF TE MELDEN.

Nieuws
SCHRIJVERSBEZOEK GROEP 7
Op dinsdag 15 mei maakt groep 7 kennis met kinderboekenschrijver Manon Sikkel. Wij gaan met
onze groep naar de bibliotheek waar Manon ons meeneemt in de wereld van kinderboeken. Hoe
kom je tot een verhaal? Wat gebeurt er allemaal voordat het leesboek in de winkel of de bibliotheek
ligt? Allemaal vragen waar we hopelijk een antwoord op gaan krijgen. Natuurlijk kunnen de kinderen
ook zelf hun vragen stellen.
In de klas hebben we al enige tijd voor iedereen het leesboek “Geheim agent oma”. Leuk om
Manons boek gelezen te hebben voordat we haar ook echt gaan ontmoeten.
Natuurlijk heeft Manon Sikkel nog veel meer kinderboeken geschreven. Wil je nog meer van haar weten? Kijk
eens op haar website: https://manonsikkel.nl/

GEZOCHT: “ENTHOUSIASTE” OUDERS VOOR DE SCHOOLBIBLIOTHEEK
Op school is een schoolbibliotheek aanwezig. Verschillende groepen, gaan elke week naar de bieb om boeken
uit te zoeken die in de klas gelezen worden of die gebruikt worden voor bijvoorbeeld een werkstuk of
spreekbeurt.
Voor de schoolbibliotheek zijn we op zoek naar een aantal ouders die deze boeken
voorraad willen beheren!
Taken zijn o.a.
- op zoek gaan naar nieuwe boeken,
- inschrijven van nieuwe boeken,
- repareren van boeken,
- ordenen van de bibliotheek,
- afschrijven van boeken,
- de bibliotheek up-to-date houden
- inventariseren welke boeken kinderen graag zouden willen hebben,
Alles uiteraard in overleg met de school.
Vind je het leuk om deze taak op je te nemen of wil je eerst meer info hierover, neem dan contact op met juf
Elke Ottenheijm (elke.ottenheijm@eenbes.nl)
VERKEER
We proberen de kinderen tijdens de verkeerslessen bewust te maken van het verkeer en hun rol daarin.
Toch blijven er in het verkeer onvoorspelbare situaties mogelijk. Kinderen begeven zich niet alleen als
verkeersdeelnemer op straat, maar gebruiken deze ook als speelplaats. Een drukke straat, met geparkeerde
auto’s en veel verkeer, biedt weinig bewegingsruimte voor kinderen.
Andersom blijven kinderen zelf ook een onzekere factor in het verkeer . Een op straat rollende bal of een
vriendje aan de overkant van de straat kan reden zijn om zonder te kijken de weg over te steken.
De boodschap is dus: voor ouders is het belangrijk zich bewust te zijn van het onvoorspelbare gedrag
van kinderen in het verkeer. Hun speelsheid kan gevaarlijke situaties opleveren.
VERKEERSEXAMEN
Alle leerlingen van groep 8 zijn geslaagd voor zowel hun schriftelijk als praktisch verkeersexamen. Van harte
gefeliciteerd. Een speciale vermelding verdienen Rens Zwegers en Louie Verschure. Zij wisten beide examens
geheel foutloos te maken. Proficiat.
Alle leerlingen ontvingen hun diploma van de politie. Alleen Louie en Rens nog niet. Zij krijgen woensdag 18 mei
hun diploma uit handen van de burgemeester.

Nieuws vanuit:
LEERLINGENRAAD
Op 9 april hebben we weer een vergadering gehad. Juffrouw Femke heeft de plannen voor de nieuwe
speelplaats gepresenteerd. Jammer genoeg zal deze niet meer voor de grote vakantie klaar zijn. Ook hebben we
het gehad over de resultaten van het tevredenheidsonderzoek. De leerlingen zijn over het algemeen iets
positiever dan de ouders. De volgende vergadering is op 18 juni, dus als de leerlingen agendapunten hebben
mag je die in de groene brievenbus stoppen.
TSO KUMARI
Maandag 7 mei is Cindy (overblijfkracht) weer begonnen na haar zwangerschapsverlof.
Op de maandagen heeft Danny van Tongerloo Cindy al die tijd vervangen. Op de
dinsdagen en donderdagen hebben we het opgelost met mensen uit het vaste team en
losse invallers. Wij zijn blij dat Cindy weer terug is en willen via deze weg Danny en de
andere invallers bedanken voor hun inzet en flexibiliteit.
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