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24 mei 2019 
 

 

  

 

Gym en peanutbal toernooi  

 

Komende dinsdag is voor de laatste keer de gymles op dinsdag. Dit betekent dat aanstaande 

woensdag de laatste peanutbal clinic plaats vindt.  Het zou dan fijn zijn als de leerlingen van 

groep 8B op woensdag om 8.25 uur buiten klaar staan om meteen daarna naar het veld bij 

de Parasol te gaan, waar de les om 8.30 uur plaatsvindt. Voor groep 8A begint de les daar 

om 9.15 uur. 

 

Het peanutbal toernooi vindt plaats op donderdag 13 juni en vrijdag 14 juni. Extra 

informatie is te vinden op http://peanutbal.nl/site/.  

We zijn verheugd te melden dat we genoeg ouders hebben voor het begeleiden van het 

peanutbal toernooi.  Alle andere ouders zijn natuurlijk van harte welkom om op deze twee 

dagen te komen kijken en aanmoedigen.  

 

 

Schoolkamp & musical vergadering 
 
 
De notulen van de vorige vergadering is afgelopen woensdag via de mail gestuurd. We zijn nog op zoek naar enkele 
ouders die ons kunnen ondersteunen bij bepaalde activiteiten, namelijk: 
- Woensdag 19 juni van 11.00 uur tot 12.00 uur; mee helpen met aandelenspel (1 ouder) 
- Vrijdag 21 juni van 10.30 uur tot 12.30 uur; poetsen en opruimen van de accommodatie samen met leerkrachten 
(enkele ouders) 
 
Verder zijn we voor de musical nog op zoek naar kledingrekken en we zijn op zoek naar iemand die 2 grote witte 
doeken aan elkaar kan naaien.  
 
Kunt u ons met bovenstaande helpen, dan horen wij dit graag via de mail.  
 
Op vrijdag 7 juni om 13.30 uur is een vervolgbijeenkomst voor ouders over musical en kamp. Deze bijeenkomst is 
vrijblijvend, maar we hopen wel op een grote opkomst. De vergadering vindt plaats in het lokaal van groep 8A.  
De notulen van de vergadering wordt naar alle ouders gemaild, mocht u er niet bij kunnen zijn. 
 
Op woensdag 19 juni vindt tijdens het kamp de kennismakingsmiddag op het Voortgezet Onderwijs plaats. Wij 
vragen u het vervoer van en naar de middelbare school zelf te regelen. Vaak gaan er meerdere leerlingen naar 
dezelfde school, hierover kunt u samen als ouders afspraken maken. 
Betreffende scholen inclusief tijden van kennismakingsmiddag;  
Montessori: 13.30-15.45 uur  
Helicon: 13.30-15.30 uur  
Sondervick: 13.45 +/- 15.45 uur  
Huygens: 14.30-16.00 uur  
Vakcollege Eindhoven: 13.30-15.00 uur  
Van Maerlant: 14.15-15.30 uur  
Rooi Pannen: 14.30-17.00 uur 

http://peanutbal.nl/site/


 
 

 

V.O. ochtend  
 

 

Op donderdag 23 mei heeft de VO-ochtend plaatsgevonden. De leerlingen hebben deze ochtend een les Duits, Frans, 

Natuurkunde en Wiskunde gevolgd van vier verschillende leerkrachten.  

Het was een leerzame en succesvolle ochtend.  

 

 

Ouderbijdrage kamp  
 

 

Vorige week hebben de leerlingen een brief mee naar huis gekregen over de 

ouderbijdrage voor het kamp. Dit is €55,00 euro en vragen jullie dit mee te geven aan 

de leerlingen in een envelop, voorzien van naam van de leerling. Graag inleveren bij de 

eigen leerkracht uiterlijk 4 juni.  

 

Huiswerk 

 
In verband met het oefenen voor de musical hebben de leerlingen geen huiswerk mee gekregen.  

 

Agenda 
 
 

- Dinsdag 28 mei: gymles (gymspullen mee) 
- Woensdag 29 mei: extra begeleiding peanutbal (schoenen kunnen vies worden) 
- Dinsdag 28 mei: Bureau Halt komt voorlichting geven 
- Donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei: Hemelvaart (vrij) 
- Dinsdag 4 juni: Bureau Halt komt voorlichting geven 
- Donderdag 6 juni: Studiedag 
- Vrijdag 7 juni: vergadering met ouders over het kamp en de musical 
- Maandag 10 juni: Tweede Pinksterdag (vrij) 
- Donderdag 13 juni en vrijdag 14 juni: Peanutbaltoernooi 
- Woensdag 19 juni t/m vrijdag 21 juni: Schoolkamp 

 
 

Verjaardagen 
 
 
Zaterdag 1 juni wordt Milan 12 jaar. 
  
 
 
Met vriendelijke groeten, 
Michelle en Rachel 

Volgend Achtje: Vrijdag 7 juni 


