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Beste ouders,
Alweer een OUDERKRANT van onze school; nummer 6
van dit jaar. We brengen u graag weer even op de
hoogte van het laatste nieuws van onze school.
Vandaag 21 april doet onze school weer mee met de
Koningsspelen. Vanaf maandag 24 april hebben de
kinderen twee weken vakantie. Alvast een hele fijne
vakantie gewenst met veel plezierige dingen en mooi
lenteweer, namens het team van onze school!
Ingeborg Schrama, directeur

Wel vragen we u rekening te houden met de mensen
en kinderen die niet zo blij worden van honden.
Dus houdt de lijn kort zodat de hond goed bij u blijft.
Bij het halen van de kinderen is het prettig als er wat
ruimte is. De allerjongsten kunnen dan beter zien of
ook hun papa of mama er al is. Als geheugensteuntje
zullen we de komende periode een aantal Victor Veilig
poppetjes plaatsen. Ik reken op uw medewerking!

SCHOOLPROJECT KUNST

Op donderdag 18 mei om 8.30 uur is er weer een
koffie-uurtje voor de ouders van groep 1 en 2.
De taalontwikkeling van jonge kinderen en het praten
met uw kind staan tijdens deze bijeenkomst centraal.
Onder het genot van een kopje koffie of thee krijgt u
tips en gaan we met elkaar in gesprek. Na de
meivakantie krijgt u via de mail meer informatie.
Noteert u deze datum alvast in uw agenda?

Woensdag na de meivakantie starten we met de hele
school samen weer een schoolproject. Deze keer als
thema: KUNST. We hebben ons ingeschreven bij
kunstweken.nl en laten alle klassen met verschillende
schilders kennismaken.
Hierover krijgt u tijdens de projectweken meer info!
Natuurlijk wordt ook aan andere vormen van kunst
aandacht geschonken. We hopen dat leerkrachten én
kinderen veel plezier aan het thema beleven en…..
misschien schuilt er in sommigen wel een verborgen
kunstenaars talent?

RUIMTE VOOR DE KLEUTERS

EINDTOETS GROEPEN 8

We zijn erg blij met de brede boulevard tussen onze
school en het schoolplein. We merken dat ook u als
ouder de boulevard intensief gebruikt. Vooral bij het
halen en brengen van kinderen is het een fijne plaats
om te wachten op de bel, even bij te kletsen of je kind
uit te zwaaien. Prima, daar is de boulevard ook zeker
voor bedoeld! Wel wil ik u vragen om zeker bij de
kleuteringang (aan de zijde van de grote flat) ruimte
over te laten voor de kinderen. Een deel van onze
leerlingen komt vanaf de doorgang tussen de flat en
onze school. Zij kunnen er nu niet of nauwelijks door.
We begrijpen dat het gezellig is om samen met uw
hond uw kind(eren) naar school te brengen.

De kinderen van de groepen 8 hebben op woensdag
(8A) en donderdag (8B) de eindtoets gemaakt.
Dit jaar is gekozen voor Route 8, een eindtoets die
volledig op de chromebooks te maken is.
Na de meivakantie krijgen de kinderen de uitslag.

KOFFIE-UURTJE OUDERS GROEP 1 EN 2
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OPTREDEN MELLE UIT GROEP 7 OP KONINGSDAG

● Carnaval

Op donderdag 27 april is het Koningsdag. Melle uit
groep 7 treedt dan op met zijn keyboard op het
podium in de Boscotondotuin tijdens de
kindervrijmarkt van 10.30 - 11.00 uur!
Super gezellig en leuk om even te gaan kijken.
Meer informatie over het programma van deze dag
kunt u vinden op www. oranjecomitehelmond.nl/
programma-kindervrijmarkt.

● 2e Paasdag
● Meivakantie
● Hemelvaart
● 2e Pinksterdag
● Zomervakantie

: maandag 12 februari t/m
vrijdag 16 februari 2018
: maandag 2 april 2018
: maandag 23 april t/m
vrijdag 4 mei 2018
: donderdag 10 mei en
vrijdag 11 mei 2018
: maandag 21 mei 2018
: maandag 9 juli t/m
vrijdag 17 augustus 2018.

VOORLEZEN IS LEUK!
Wanneer een kind 15 minuten per dag wordt
voorgelezen, hoort het ruim 1.000.000 woorden per
jaar!

FLESSENACTIE VOOR EDUKANS
De winnende klas is bekend! Groep 3B van juf Kim en
juf Manon heeft gewonnen! We hebben bij Blokker
kunnen regelen dat er ook een 2de en 3de prijs kon
worden uitgereikt, in de groepen 3A (juf Laura en juf
Floortje) en 2B (juf Anja en juf Heidi). De flessenactie is
echt ontzettend goed gegaan en dat was zonder uw
bijdrage nooit gelukt.
Wij willen iedereen bedanken voor de vele flessen,
het zijn er in totaal maar liefst 1877 geworden!
Met vriendelijke groet,
Edith en Myrthe

SCHOOLVAKANTIES 2017 - 2018
● Start
● Herfstvakantie
● Kerstvakantie

: maandag 28 augustus 2017
: maandag 16 oktober t/m
vrijdag 20 oktober 20117
: maandag 25 december 2017 t/m
vrijdag 5 januari 2018

Is uw kind tussen de 2 en 8 jaar oud? Vindt uw kind
taal moeilijk? Wilt u uw kinderen helpen met taal?
Dan is de VoorleesExpress misschien wel wat voor u!
Er komt dan 20 weken lang, één uur per week, een
vrijwilliger bij u voorlezen. Kinderen die dagelijks 10
minuten worden voorgelezen, presteren (later)
namelijk beter op school. Gezellig samen met taal
bezig zijn is niet alleen leuk, maar hier leren uw
kinderen ook veel van!
Heeft u interesse? Neem dan contact op met Tulay
Yildirim, telefoonnummer: 06-14871265 of via mail:
tulay.yildirim@levgroep.nl
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VANUIT DE OUDERVERENIGING
Namens de buitenschoolse activiteiten
commissie:
Bingo-avond
We hebben onze jaarlijkse Bingo-avond voor de
groepen 5 t/m 8 weer achter de rug. Hoe spannend
was het! Bijna 50 kinderen zaten op het puntje van
hun stoel, terwijl meneer Johny achter de molen de
spanning nog eens extra opvoerde! Er zijn leuke
prijzen mee naar huis genomen. Volgend jaar weer!

Lente-knutselwedstrijd
De lente-knutselwedstrijd heeft de afgelopen weken
mooie creaties opgeleverd. Ze stonden in de gangen
tentoongesteld. Gewonnen hebben:
- uit de groepen 1-2: Jayant van Leusden (2B)
- uit de groepen 3-4: Loyah Renwarin (4A)
- uit de groepen 5-6: Narges Mahmudi (6B)
- uit de groepen 7-8 waren er geen inzendingen.
De winnaars en deelnemers hebben allemaal een
aardigheidje ontvangen voor hun inzet.

Veldvoetbaltoernooi
In de meivakantie vindt het jaarlijkse veldvoetbaltoernooi plaats op de voetbalvelden van Rood-Wit ’62.
Dit jaar hebben we 2 teams in kunnen schrijven. Op
dinsdag 2 mei zullen de groepen 5/6 hun mannetje
staan en op woensdag 3 mei de groepen
3/4. Ze hebben hiervoor al informatie ontvangen.

Avond-4-daagse
En dan is het na de meivakantie alweer tijd voor de
avond-4-daagse!! Het inschrijfformulier ontvangt u als
bijlage en wordt tevens met de kinderen meegegeven.
Zo weten we zeker dat we alle ouders bereiken!
Dus tot ziens op onze komende activiteiten!

-

