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Beste ouders,
Bijna Hemelvaartweekend. U krijgt van ons weer een
ouderkrant, nummer 12 van dit jaar.
We willen u graag informeren over het laatste nieuws
op school. Gaat u er even 5 minuutjes voor zitten dan
bent u weer helemaal op de hoogte.

De kinderen gaan dan met een begeleider de wijk in
om al het afval op te ruimen, zodat de wijk schoner
wordt! Erg leuk en nuttig natuurlijk! Maar … de
groepen 7 en 8 kunnen uw hulp goed gebruiken.
Elk groepje gaat met een begeleider op pad, maar er
zijn nog niet genoeg begeleiders! Dus: ouders van
groep 7 en 8, zou u ons mee kunnen helpen? Geef het
even door aan de leerkracht van de betreffende groep!

Ingeborg Schrama, directeur

VERKEERSEXAMEN GROEPEN 7
COMMUNIE
Morgen 17 mei, op Hemelvaartsdag, doen een aantal
kinderen uit groep 4 hun eerste Communie. De viering
vindt plaats om 11.30 uur in de St. Jozefkerk. Alvast
proficiat allemaal en wij wensen jullie een hele fijne
dag!

CITO EINDTOETSEN GROEP 1 T/M 7
Het is elk jaar de gewoonte en ook nu houdt het alle
leerkrachten en alle kinderen weer bezig: toetsen.
In de groepen 1 t/m 7 worden vanaf maandag 21 mei
drie weken lang de Cito eindtoetsen afgenomen.
Hieruit zal blijken hoe de kinderen zich het afgelopen
schooljaar hebben ontwikkeld. De resultaten zult u
terugzien op het laatste schoolrapport van eind juni.

Groep 7 is de afgelopen periode druk bezig geweest
met verkeer. Op dinsdag 17 april zijn de groepen 7 naar
sportpark “de Braak” gefietst om daar hun fiets te
laten keuren. Helaas werden nog niet alle fietsen
goedgekeurd. Op donderdag 19 april begon voor de
groepen 7 het theorie-examen.
Er moesten verschillende vragen beantwoord worden.
Iedereen had hier goed voor geoefend, maar jammer
genoeg slaagde niet iedereen de eerste keer.
Voor deze kinderen was er een herexamen en jawel….
iedereen geslaagd! Woensdag 23 mei hebben de
kinderen het laatste onderdeel, namelijk het
praktijkexamen. De kinderen moeten dan één voor één
de route fietsen. Gelukkig hebben alle kinderen deze
route in de vakantie al kunnen oefenen. Succes
allemaal!!

DANK-U-WEL AVOND / TALENTENTENT
SCHOOLBIBLIOTHEEK
Afgelopen maandag werden voor de laatste keer
boeken uitgeleend via onze schoolbibliotheek.
Verzoek van de bibliotheekmoeders aan de ouders om
er voor te zorgen dat alle boeken weer ingeleverd zijn
op maandag 21 mei.

WIJKSCHOONMAAKACTIE
Op dinsdag 22 mei doen de groepen 7 en 8 mee met
de Wijkschoonmaakactie. Vanuit de gemeente wordt
er gezorgd voor prikkers en afvalzakken.

Zoals gebruikelijk willen wij ook dit jaar alle ouders die
mee hebben geholpen bij verschillende schoolactiviteiten weer in het zonnetje zetten. Dit jaar
hebben we gekozen voor een andere opzet.
Er is dit jaar dus geen dank-u-wel avond.
De ouders die afgelopen schooljaar mee hebben
geholpen, worden namelijk uitgenodigd voor onze
“Talententent”. Onder het genot van een hapje en een
drankje kunnen ze dan genieten van de optredens die
elke groep zal gaan verzorgen. Op deze manier willen
wij de hulpouders bedanken voor hun inzet van het
afgelopen schooljaar. De Talententent is op
woensdagochtend 27 juni. Alle hulpouders krijgen
hiervoor nog een uitnodiging.
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112-SPEKTAKEL

KLEDINGINZAMELING

Op zondag 17 juni organiseren Brandweer BrabantZuidoost, de geneeskundige hulpdiensten (GHOR en
RAV) en Politie Brabant Zuid-Oost het 112-spektakel.
Een groots opgezette dag waar de hulpdiensten
volwassenen en kinderen breed informeren over
nagenoeg alle aspecten van veiligheid. De hele dag staat
het spannende werk van de brandweer, politie en
ambulancedienst centraal. Er zijn dan ook tal van
spectaculaire demonstraties gepland. Het evenement
wordt gehouden rondom het kasteel in Helmond (de
Kasteeltuin en Boscotondo) en duurt van 11.00 tot
18.00 uur. Het evenement is gratis toegankelijk. Op de
website www.112spektakel vindt u meer informatie
over het programma en praktische informatie.

Woensdag 20 juni is er weer een kledinginzameling van
oude kleding hier op school. Dit wordt gedaan door de
firma Cox. De firma Cox is op deze dagen vanaf 8.00 uur
’s morgens aanwezig. U kunt uw spullen direct bij hen
afgeven, zodat er niets de school in hoeft te komen.
U kunt kwijt: kleding, schoenen, speelgoed.
Doe ook mee; u steunt hiermee een goed doel en
bovendien: het levert ook geld op! Geld dat de school
NIET voor zichzelf wil hebben, maar direct in de kas stort
van onze Oudervereniging. En daar heeft ieder kind dan
weer profijt van met …Sinterklaas, Carnaval, schoolreisje
en noem maar op.

VANUIT DE OUDERVERENIGING
KINDERVAKANTIEWEEK
Maandagmorgen is de werkgroep van de
Kindervakantieweek op school geweest om reclame te
maken! Dit jaar wordt de Kindervakantieweek gehouden
van 6 t/m 10 augustus. Twee dames, verkleed als de
meiden van “Totally Spice”, kwamen om een en ander te
vertellen en om de kinderen lekker enthousiast te
maken.
Voor de duidelijkheid: het thema is

STRIPHELDEN

leuk voor
JONGENS EN MEISJES!!!!!
Aanmelden kan op dinsdag 5 juni en woensdag 6 juni
van 19.00 uur t/m 21.00 uur in wijkhuis De Lier.
Uitgebreide informatie + een inschrijfformulier voor de
Kindervakantieweek heeft u inmiddels ontvangen.

 Jaarvergadering oudervereniging
Jaarvergadering oudervereniging: woensdag 23 mei
aanstaande om 19.45 uur in de aula van onze
school. Een uitnodiging voor deze jaarvergadering
vindt u in de losse brief bij deze ouderkrant.
 Namens de sportcommissie:
Veldvoetbaltoernooi in de meivakantie
Ook dit jaar hebben 2 groepen van onze school
weer mee gedaan aan het veldvoetbaltoernooi in
de meivakantie bij RKSV Mulo op sportpark De
Braak. De uitslagen waren als volgt:
- groep 7 is derde geworden;
- groep 5 is tweede geworden, zij hebben helaas de
finale verloren door penalty’s.
Bedankt allemaal voor jullie inzet, jullie hebben het
geweldig gedaan.
 Namens de activiteitencommissie:
Familiefietstocht
Op zondag 3 juni organiseert de activiteitencommissie van onze school een familiefietstocht.
Meer informatie heeft u inmiddels gekregen via een
aparte brief die vorige week aan de kinderen is
meegegeven. Inschrijven kan nog t/m maandag
21 mei.

