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Welkom op school
In maart zijn Willow Verhelst en Emre Oruç gestart in groep 1-2 bij
meester Frans.
Vervanging groep 7
Hallo allemaal!
Mijn naam is Karen Michiels, 24 jaar en woon in Bladel. De komende
periode zal ik invallen in groep 7. Ik heb gestudeerd aan de PABO te
Tilburg. Eén week voor carnaval studeerde ik af in groep 8 van de
Toermalijn te Bladel. In mijn vrije tijd ga ik graag sporten en bouw ik
mee aan een carnavalswagen.
Samen met juf Mariëlle hoop ik het schooljaar fijn op te kunnen
pakken.
Mocht u nog vragen hebben over mij of andere zaken, spreek me
gerust aan! Ik ben iedere maandag en dinsdag te vinden in groep 7.
Groetjes juf Karen
Brigadiers
Beste ouders,
Als verkeerscoördinator ben ik voor het volgend schooljaar bezig met
de organisatie van de brigadiers. We hebben nog enkele brigadiers
nodig. Als we samen de handen uit de mouwen steken is het voor
niemand een zware belasting. We zijn immers samen verantwoordelijk
voor de veiligheid van onze kinderen. U kunt zich aanmelden bij
Christel Geerts. Tel. 0497 518722
cgeerts14@hotmail.nl
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Te voet naar school
Op school wordt in elke klas aandacht besteed aan de verkeersopvoeding.
We vinden het belangrijk dat kinderen leren om op een goede manier deel te
nemen aan het verkeer. Dit schooljaar nemen we deel aan het programma
Stars en op 24 mei komt de ANWB met het programma Streetwise naar onze
school. We hebben de afspraak dat kinderen die dichtbij school wonen ( de 6
minutengrens) te voet naar school komen. Dit omdat onze kleine
fietsenstalling niet meer fietsen en steppen kan
bergen. Daarnaast is lopen ook nog gezond. We doen een
beroep op iedereen om zo veel mogelijk te voet naar school te
komen en de fiets en step thuis te laten.
Informatie van de oudervereniging
De oudervereniging heeft namens alle ouders/verzorgers en
kinderen een bloemetje bij juf Franka bezorgd.
De oudervereniging wenst iedereen fijne paasdagen! Geniet van het
lange weekend.

MR

In juni 2015 heeft de MR een oproep gedaan om nieuwe ouders te vinden die plaats willen
nemen in de oudergeleding van de MR. Er was één vacature per direct en één vacature
uiterlijk per augustus 2016. Er hebben zich toen twee ouders gemeld die geïnteresseerd
waren. Mirjam Oomen is in oktober benoemd ter vervanging van Irmgard Berende. Charlotte
Lueb heeft een tijdje ‘meegelopen’ en nu besloten dat zij ook zitting wil nemen in de MR.
Omdat we inmiddels enkele maanden verder zijn en er geen verkiezing heeft plaatsgevonden
willen we andere ouders in de gelegenheid stellen om zich beschikbaar te stellen. Als er zich
iemand meldt, zal de MR alsnog een verkiezing organiseren.
Je kunt je aanmelden als kandidaat voor de MR door een e-mail te sturen naar Tamara vóór 4
april.
Tamara Maas (voorzitter MR)
tam.boud@gmail.com
Tablets
De eerste ervaringen met de tablets in groep 4 – 5 – 7 zijn erg
positief. Veel kinderen verwerken meer leerstof en ze krijgen
meteen feedback. Misschien hebt u ze gezien tijdens de open
avond. Vanwege de positieve ervaringen en het enthousiasme
van de kinderen is besloten om deze ook te gaan gebruiken in
de groepen 5/6 en 8. De bestelling is gedaan en we hopen dat
de kinderen er snel mee aan de slag kunnen.
Sponsorloop
Op vrijdag 22 april staan de koningsspelen gepland. Het sportfestijn
op het atletiekveld van DES kan dit jaar niet doorgaan. Daarom gaan
we de dag op een andere sportieve manier invullen; de dag staat in
het teken van opstaan tegen kanker. Zoals u weet is juffrouw Franka
volop bezig met háár strijd tegen kanker. Omdat we naast de prachtige tekeningen,
werkstukjes, mooie kaarten en lieve woorden nóg iets concreet willen doen wordt er een
sponsorloop georganiseerd. De opbrengst komt ten goede aan KWF Kanker Bestrijding.
Nadere informatie over invulling van de dag en de sponsorloop volgt.
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Verkeersexamen groep 7
Op donderdag 7 april heeft groep 7 verkeersexamen.
In de ochtend wordt het praktijkexamen afgenomen in Eersel en in de
middag gaan de kinderen het theorie-examen afleggen op school.
De kinderen van groep 7 moeten die dag met de fiets naar school komen.
Vormsel
Op 2 april is de presentatieviering van de vormelingen om 19.00 uur in Duizel
Op 21 mei is de vormselviering om 18.00 uur in de Willibrorduskerk in Eersel.
Eersels Schoolkorfbaltoernooi
Op woensdag 13 april 2016, in de nationale sportweek, willen wij weer
een schoolkorfbaltoernooi organiseren voor alle basisschoolleerlingen van
de groepen 4 t/m 8. Dit is het eerste jaar dat we ook groep 4
verwelkomen. Combinatiegroepen (3/4) kunnen in overleg uiteraard ook
meedoen. Locatie is Sportpark De Breemakker te Knegsel. Aanvang
13.30. Prijsuitreiking rond 17.00 uur.
Inschrijven kan tot en met woensdag 6 april 2016, inschrijfformulieren zijn
op school te verkrijgen.

Kalender
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