
 

Week 37 

13 september 2019 
 

 

  

 

Schoolfotograaf   

 

Op donderdag 3 oktober komt de schoolfotograaf. Zie voor verdere informatie 
de bijlage in de mail.  
 
 

 

 

Prinsjesdag  

 

Op dinsdag 17 september is het prinsjesdag. Op deze dag staan wij stil bij deze bijzondere gebeurtenis. De komende 
tijd besteden we extra aandacht aan dit onderwerp door middel van verschillende activiteiten, passend bij het 
domein burgerschap.  

 

Groepsvorming  
 

 

Pelgrimstocht 

Op dinsdag 3 september en donderdag 5 september hebben de groepen 8 een pelgrimstocht gelopen naar Vessem. 

Het was een leerzame tocht, waarbij we elkaar nog beter hebben leren kennen. De leerlingen hebben allen een 

verhaal geschreven naar aanleiding van deze tocht. Deze kunt u wellicht lezen tijdens de ontmoetingsavond en 

anders later in het jaar, in de verhalenschriften van de leerlingen.  

 

Capoeira 

Afgelopen donderdag hebben de groepen 8 de eerste capoeira les gehad. Ook deze 

lessen staan in het kader van groepsvorming. Er volgen nog drie lessen.  

 

Theaterlessen 

Afgelopen vrijdag hebben de leerlingen de eerste theaterles gehad van meester Sandor 

vanuit de Brede School Veldhoven. In de eerste twee lessen is aandacht geschonken aan 

het belang van communicatie en samenwerking. Er volgen nog twee lessen.  

 

Week van het pesten  

In de week van 23 september gaat de aandacht extra uit naar het onderwerp ‘pesten’.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Ontmoetingsavond  

 

Op donderdag 19 september 2019 staat de ontmoetingsavond gepland, waarin kinderen, ouders en leerkrachten 

elkaar kunnen ontmoeten en zicht krijgen op wat er in het schooljaar aan bod komt. De avond vindt plaats tussen 

17.30 uur en 19.00 uur. U bent in dit tijdsbestek vrij om in en uit te lopen. U hoeft dus ook niet de hele tijd aanwezig 

te zijn. Als u meerdere kinderen op school heeft, kunt u, als u voldoende informatie heeft gekregen, verder lopen 

naar een andere groep. Voor alle duidelijkheid: er is dus geen gezamenlijk start- en eindmoment. 

Uw eigen kind zal u op deze avond vertellen wat er in de klas te zien is en welke afspraken er gemaakt zijn in de 

groep. Ook komen de verschillende vakgebieden aan bod. De kinderen worden in de komende week toegerust om 

dit verhaal aan u te kunnen doen. Uiteraard zijn de leerkrachten op deze avond aanwezig om verdere vragen te 

beantwoorden.  

Wij hopen u allen, met uw kind(eren) te ontmoeten op 19 

september a.s.!  

 

 

 

 

Groepsplannen  

Aanstaande maandag 16 september hebben we de groepsplan bespreking voor de beide groepen 8. Tijdens deze 

bespreking brengen we de groepen weer even goed in beeld op didactisch vlak. De plannen voor de komende 

periode worden hierbij aangescherpt.  

 

 

Kinderpostzegels 
 

 
Komende woensdag krijgt uw kind de eerste envelop mee naar huis voor de 
kinderpostzegelactie. Hierbij gaan de leerlingen op zoek naar de ‘Mystery Guest’. De echte 
actie start pas op woensdag 25 september. Op deze dag krijgen de leerlingen de rest van de 
benodigdheden mee naar huis. De leerlingen gaan dit jaar geld ophalen voor kinderen in de 
daklozenopvang.  

 
 
 

 
Voorstelling ‘Vrij land’ 
 
 
Op vrijdag 20 september gaan de groepen 7 en 8 naar de voorstelling ‘Vrij land’ in de Schalm. We gaan deze ochtend 
met de fiets naar de Schalm toe. Tijdens deze voorstelling wordt er stil gestaan bij de 75 jaar vrijheid in Nederland.  
 
 



 
 

Museum ‘Vincents tekenlokaal’ 

 
Het is nog ver weg, maar op dinsdag 14 januari gaan de groepen 8 (apart van elkaar) naar Vincents Tekenlokaal. Dit 
wordt gefinancierd vanuit het project ‘Museumschatjes’. Voor deze dag zijn wij op zoek naar ouders die ons naar 
Tilburg kunnen brengen, daar kunnen wachten en ons vervolgens weer mee terug brengen naar school.  
Het bezoek duurt anderhalf uur en in de tussentijd kunt u lekker genieten van een bakje koffie of een kopje thee.  
 
Voor groep 8A (juf Debby/juf Bianca) vertrekken we om 10.30-10.45 uur en we zijn ongeveer om 14.00 uur terug.  
Voor groep 8B (juf Michelle) vertrekken we om 8.30-8.45 uur en we zijn ongeveer om 12.00 uur terug.  
 
Kunt u deze ochtend/middag rijden, dan horen wij dit 
graag via de mail aan de groepsleerkracht van uw kind.  
 
 
 

 
Agenda  
 
 
- Maandag 16 september: toets geschiedenis 
- Dinsdag 17 september: toets Engels 
- Donderdag 19 september: Groep 8B; Juf Michelle buiten de klas. Juf Bianca zal deze dag de klas vervangen. 
- Donderdag 19 september: ontmoetingsavond van 17.30 uur en 19.00 uur.   
- Vrijdag 20 september: voorstelling ‘Vrij land’ in de Schalm. Fiets mee! 
- Donderdag 3 oktober: schoolfotograaf 
 

 
Verjaardagen 

 
 
- Dinsdag 17 september wordt Rawan 12 jaar! 
- Donderdag 19 september wordt Thierry 11 jaar! 
 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
Bianca, Debby en Michelle 

 

De volgende nieuwsbrief ontvangt u op vrijdag 27 september. 


