MEI 2016
Sponsorloop 22 april
Wat een fantastische prestatie hebben de
kinderen vandaag geleverd. Het was prachtig om
te zien hoe kinderen hun uiterste best deden om
zoveel mogelijk rondjes af te leggen en daardoor
geld in te zamelen voor stichting team KING.
Het startschot van de dag werd gegeven door juf
Franka, dhr. Wim van der Leegte, Jennifer van
der Leegte en meester Marcel.
Dhr Wim van der Leegte wenste alle kinderen
heel veel succes met hun sportieve prestatie en
had als verrassing dat VDL het totaal bedrag aan
sponsorgeld zal verdubbelen.
Dat werd natuurlijk met groot applaus ontvangen.
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Joost van de Molengraft
Lars Bierens
Janne Fleerakkers
Tijn Gilsing
Noortje Janssen
Robin Luijten
Kyano Smits
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Lotte Fleerakkers
Evi Das
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Welkom op school
Harm Kox is gestart op school. Hij zit in groep 1-2 bij meester Frans.

Tijdig beginnen
Na de meivakantie gaan we beter letten op het tijdig kunnen beginnen van
de lessen. We zien gebeuren dat er regelmatig kinderen te laat komen of
dat er om andere redenen niet op tijd begonnen kan worden met de les. Na
de vakantie gaat vijf minuten voor tijd de bel, zodat we op tijd met de les
kunnen beginnen. Zorg ervoor dat de kinderen tijdig op school zijn, dat wil
zeggen ’s morgens tussen 8.15 uur en 8.25 uur en ‘s middags tussen 13.00
uur en 13.10 uur.
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Techniek
Onze techniekcoaches
hebben ons goed
geholpen met het
ophangen van de nieuwe
basketbalkorf.

Zonder techniek gaat het niet!
Oudervereniging
Paasviering
De paasviering is erg goed verlopen. Dit jaar bleven de kinderen in hun eigen
klas en kregen het paasverhaal te zien en te horen. Alle kinderen hadden een
eigen ontbijtje en drinken bij zich en kregen van ons een stukje paasbrood,
paaseitje en een gekleurd gekookt ei. Ook de peutertjes van Nummereen waren
er bij aanwezig. De paashaas kwam ook nog even langs!

Hulp gevraagd voor de bieb.
De school is op zoek naar twee ouders die op woensdag mee wil helpen bij de bibliotheek op
school. Tijd: van 10.30 uur – 12.00 uur.
Datum volgende vergadering van de oudervereniging: dinsdag 14 juni.

Bibliotheek op de basisschool
Om de uitleen van boeken op school te kunnen blijven
doen is er dringend behoefte aan hulp. Twee ouders zijn
nodig om op toerbeurt de uitleen te verzorgen. Elke
woensdag van 10.30 uur tot 12.00 uur kunnen kinderen
hun boeken inwisselen en ruilen voor nieuwe boeken. Het zou erg jammer zijn als we de
uitleen zouden moeten stoppen. Veel kinderen hebben er baat bij om dicht bij huis op een
gemakkelijke manier boeken te kunnen lezen. Dus ouders meld u aan. Dat kan op school,
512228, of bij Ilona van Hout, 369868.
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Mad Science volgend schooljaar
Ook komend schooljaar krijgen de kinderen van uw school de
mogelijkheid om deel te nemen aan de cursus wetenschap en
techniek. Er is een nieuwe show en een compleet nieuw
lessenpakket samengesteld met nieuwe thema's en
activiteiten.
De promoshow, geschikt voor groep 1 t/m 8 wordt aangeboden
op 12-9-2016.
Het thema is Vuur en IJs
Golfclinic
Op woensdag 11 mei krijgen de kinderen van groep 6 – 7 – 8
een heel bijzondere gymles in de vorm van een golfclinic. De
kinderen gaan hier voor naar Wintelre.
De kinderen van groep 8 van 9.00 uur – 10.00 uur.
De kinderen van groep 5/6 van 10.00 uur – 11.00 uur.
De kinderen van groep 7 van 11.00 uur – 12.00 uur.
We zijn erg benieuwd hoe de kinderen deze sport zullen
ervaren.

Luizen pluizen
In verband met de golfclinic van groep 6-7-8 op woensdag 11 mei
gaat het luizenpluizen op deze dag niet door. Dat volgt een week
later op woensdag 18 mei.

Tekentalent
Naar aanleiding van een talenten project, georganiseerd door
Cultuurplaza, krijgt Janneke Gilsing uit groep 6 tekenlessen
van Willemien klein Brink.
De gemaakte werken van Janneke zijn op school te
bewonderen. Willemien zorgt, samen met Janneke, voor de
presentatie. De kinderen van groep 5-6 hebben geluk, want
zij krijgen van Willemien een extra tekenles om te ervaren
hoe leuk tekenen is. Op 20 mei worden de tekeningen van
Janneke en haar klasgenoten geëxposeerd op school.

TU/e
Dream & Dare festival
Dit weekend, van 22 t/m 24 april, vindt het festival Dream & Dare plaats op de campus van de
Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) plaats. Op zondag 24 april, van 12.00 tot 17.00 uur,
zijn er uiteenlopende activiteiten voor kinderen zoals een Science Show (met presentatoren
van BNN), kinderen kunnen een #Celfie (een foto van een eigen lichaamscel) maken, een
Drone Race.
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Nieuws van Nummereen
Bericht van coördinator Annemie
Met gemengde gevoelens laat ik u weten dat ik na ‘rijp beraad’
besloten heb te stoppen met mijn werkzaamheden van
coördinator voor TSO De Kempen. Ik wil heel graag meer tijd beschikbaar maken om
mantelzorg te kunnen verlenen binnen mijn familie. Met gemengde gevoelens omdat ik met
veel plezier mijn taken heb vervuld en daarvoor in de plaats veel waardering, voldoening en
wijsheid heb gekregen. Hiervoor wil ik iedereen: kinderen, ouders, directeuren, leerkrachten
en niet te vergeten de vrijwilligers, heel erg BEDANKEN!
Ik wil iedereen een fijne, voorspoedige toekomst wensen en wie weet, tot ziens!
Nieuwe tso-coördinator per 9 mei a.s.
Praktisch gezien betekent bovenstaand bericht dat mijn taken na de meivakantie (per 1 mei)
overgenomen worden door Hanneke vd Schoot.
Voor veel ouders waarschijnlijk een bekende naam; ze is pedagogisch medewerker bij de bso
van Nummereen en was eerder ook al tso-coördinator.
Zij is telefonisch bereikbaar op het nummer dat u gewend bent: 06- 10 11 98 93.
Per mail is ze bereikbaar via: sintjan@tsodekempen.com
Oproep nieuwe vrijwilligers
Op basisschool Sint Jan zijn we op zoek naar een vrijwilliger die wil helpen met de
tussenschoolse opvang op maandag. De vrijwilliger wordt ingewerkt door de coördinator en
ontvangt per overblijfmiddag een vrijwilligersvergoeding van €10,- Voor informatie of
aanmelding kunt u terecht bij Hanneke via sintjan@tsodekempen
Nieuws van Nummereen
Bij de dagopvang en het peuterprogramma zijn we volop bezig
met het thema Boerderij. We hebben een broedkast met eieren
op de groep. We volgen op de voet hoe de kuikentjes uit hun
eitje kruipen. En wat worden ze daarna snel groot! De kinderen
vinden het machtig interessant.
Op de Clup hebben we het thema ‘In geuren en kleuren’ afgerond. We sloten af met een
kookweek. We maakten onder andere een fruitkubus en appel-chocodiphapjes. Ook deden we
een proefmiddag. We proefden lekkere maar ook gekke dingen…! Nu gaan we aan de slag
met het thema lente.
Nog een paar weken en dan gaat de meivakantie van start! Het activiteitenprogramma voor op
de Clup is klaar en wat wordt het leuk! Het thema is ‘Tussen kunst & kitchen’. En de naam
zegt het al: er staan allerlei creatieve en culinaire activiteiten op de planning. Zo gaan we
schilderen als Michelangelo, darten met verfballonnen, spelen we het zoet- of zoutspel,
bakken wentelteefjes en doen Crazy Egg Games. Natuurlijk gaan we ook lekker sporten met
de sportcoach en maken we ter ere van Koningsdag een Koninklijke lunch! Bekijk het
volledige programma op www.nummereen.com/vakantieprogramma.
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Kalender mei
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