
 
 

Week 23 

7 juni 2019 
 

 
Thema: ik ga op reis 
 
 
We hebben deze week de opening gehad van ons 
nieuwe thema. Het thema heet: ik ga op reis.  
We hebben een toneelstuk gezien waarin juffrouw 
Carmen en juffrouw Willeke in de reismachine 
stapten. Deze reismachine bracht hen drie keer 
naar een ander land! Ze zijn in Frankrijk, Spanje en 
Italië geweest. 
De komende weken gaan we het hebben over 
verschillende manieren van reizen, verschillende 
landen en vakantie.  
 
 

Dansles 
 
 
Afgelopen week hebben we dansles gehad van een echte dansjuf. Bij deze lessen worden dans en 
bewegingsonderwijs gekoppeld aan woordenschat. Als je lekker kunt bewegen, kun je de nieuwe woorden nog beter 
onthouden! 
We hebben nog twee keer een dansles, op 24 juni en 1 juli. 
 
 

Bibliotheek bezoek 

 
A.s. donderdag gaan  we naar de bibliotheek. We leren daar  om een Bee-Bot te besturen! 
Door middel van het programmeren van de Bee-Bot, gaan de kinderen op zoek gaan naar Snuf 
de muis.  
 
 
 
 
 
 
 

Bedankje ouders 
 
 
Op woensdag 26 juni willen wij samen met de kinderen alle ouders bedanken voor de hulp die zij het afgelopen 
schooljaar hebben geboden en voor de fijne samenwerking. U bent van 12.00u tot 12.15u van harte welkom in de 
klas van uw kind om het bedankje in ontvangst te nemen. Mocht u kinderen in meerdere klassen hebben, dan kunt u 
uiteraard bij de verschillende klassen even binnenlopen.  
Graag tot dan! 
 



 

 

Briefjes rapportgesprekken  

 
 
Denkt u er aan om uiterlijk 11 juni het invulstrookje voor de oudergesprekken te retourneren? Mocht u nog een 
rapportmapje thuis hebben liggen, dan verzoeken wij u deze ook terug te brengen naar school. Dit zodat de nieuwe 
rapporten daar weer in kunnen. 
 
 
 

Pinksteren  
 
 
Komende maandag zijn de kinderen vrij i.v.m. Pinksteren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wc rolletjes gezocht 
 
 
Voor een knutselproject hebben we lege wc rolletjes/keukenrollen nodig. Mocht u deze nog thuis hebben liggen, 
dan zijn wij er blij mee! 
 
 

 
Schoolreisje 
 

 

Schoolreisje Hullie,  

Dinsdag 11 juni is het zover! De kinderen gaan op schoolreisje. 
De kinderen van de groepen 1/2/3 van basisschool EigenWijs en 
OB en MB1 van de Verrekijker gaan dit jaar naar speelboerderij 
‘Hullie’ in Uden. 

Om 8.30u worden de kinderen in de eigen groep verwacht. Zij 
zullen rond 9.00u met de bus vertrekken. De kinderen zijn rond 
15.00u terug op school. De bussen parkeren aan de Van 
Aelstlaan, gelieve geen auto’s daar te parkeren. 



 
De kinderen moeten zelf een goede rugzak meenemen met daarin fruit en een lunchpakket. De kinderen mogen 
snoep meenemen, geen grote zakken snoep of chips. Drinken wordt verzorgd door Hullie. 

Geef uw kind gemakkelijk zittende kleding aan, die tegen een stootje kan! En graag stevige schoenen, dus geen 
slippers. Denk ook aan reserve kleding voor eventuele ongelukjes. Er is een mogelijkheid om buiten te spelen. Denkt 
u daarom ook aan een petje en/of zonnebrand wanneer dit nodig is. Bij Hullie is gelegenheid om gebruik te maken 
van een zwembad. Als commissie hebben wij besloten dit niet te doen! De ingang van het zwemband is niet 
toegankelijk voor onze kinderen. 

Om de kinderen van onze school goed te herkennen, vragen wij u om uw kind een wit T-shirt aan te geven. 

Wij hebben er zin in! 

Wij hopen u voldoende geïnformeerd te hebben. 
Mocht u nog vragen hebben dan horen wij het graag. 

Met vriendelijke groet, 

De schoolreiscommissie 

 
 
Fijn weekend, 
Sientje en Rietje. 
 


