JUNI 2016
Gefeliciteerd in juni
02-06
03-06
06-06
06-06
09-06
10-06
10-06
11-06
11-06
18-06
18-06
19-06
21-06
24-06
30-06

Mike Tenbült
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Welkom op school
Sofia Caratelli is in mei gestart bij meester Frans in groep 1/2
Voortgang vervanging
Door de Wet Werk en Zekerheid waarbij voor het onderwijs ook vervangsters een
vast contract moeten krijgen, is daarom vervanging niet meer mogelijk na zes
contracten. Karen Michielse kan echter tot de grote vakantie blijven vervangen in
groep 7 zodat de continuïteit is gewaarborgd.

Eerste Heilige Communie
Beste mensen,
Graag willen wij u even laten weten dat wij op zondag 29 mei 2016
om 11.00 uur onze Eerste Communie doen in kerk St. Jan Geboorte van Duizel. Het is een
gezamenlijk viering met de kinderen uit Duizel en Steensel. Het thema van onze communie is:
“In de wolken.”
De communicanten zijn:
Finn Kox
Melvin van der Vorst
Daan Renders
Anouk Bartholomeus
Eline Willems
Thomas Bellos
Lenne Kruijssen
Nina Verstijnen
Noor van de Molengraft
Stan Amting
Raff Koolen
Mauro Koolen
U bent van harte welkom!
Met vriendelijke groet,
Communiewerkgroep en ouders van communicanten
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Schooluitstapje
Het schooluitstapje vindt dit jaar plaats op maandag 4 juli.
Nadere informatie wordt tussentijds verstrekt door de werkgroep.
Groep 8 – Voorbereiding Voortgezet Onderwijs
Groep 8 krijgt vanuit de gemeente in de komende weken 3 lessen over de
onderwerpen pesten, sociale media en seksualiteit als voorbereiding op het
voortgezet onderwijs. Door deze lessen willen we de kinderen bewust laten
worden van de onderwerpen en hoe deze een rol spelen in de maatschappij. De
lessen worden gegeven door Rien van Lieshout, Jeugd- en Gezinsmedewerker
van de gemeente Eersel. Zij heeft veel ervaring met bovenstaande onderwerpen bij jongeren
in relatie tot het voorgezet onderwijs en de puberteit. Wij zijn dan ook zeer blij dat zij de lessen
komt verzorgen.
Groep 8 - Voetbaltoernooi
Op woensdag 25 mei heeft het meisjesvoetbalteam van de Sint
Jan zich mogen vertegenwoordigen tijdens de regionale finale
van het KNVB schoolvoetbaltoernooi in Engelen (Den Bosch).
Met een grote delegatie supporters zijn ze naar Engelen
gegaan en hebben ze fantastisch gevoetbald. Ze zijn 3e
geworden! We zijn ontzettend trots op deze voetbalsters van
groep 8 en de coach, want ze hebben een hele knappe
prestatie neergezet. Gefeliciteerd namens de school!
Verkeersbrigadiers
Dag alle ouders,
Het was dit jaar een hele klus om voldoende verkeersbrigadiers te vinden
voor het volgend schooljaar. Lange tijd hebben we gedacht over
onvoldoende ouders te beschikken zodat de kinderen zonder de hulp van
brigadiers zouden moeten oversteken. In onze ogen heel onveilig. Na
verschillende oproepen, per mail en in de maandbrief, is het gelukt om een
compleet brigadierrooster te kunnen opstellen. Heel fijn dat voldoende
ouders mee willen werken aan het veilig oversteken van onze kinderen,
want het is een verantwoordelijkheid van de ouders in samenspraak met
school. Ik hoop natuurlijk dat er geen afmeldingen komen, want anders
moeten we het oversteken zonder brigadiers laten gebeuren.
Daarom zou het goed zijn om nog enkele reserveouders te hebben.
Zou je het willen doen, stuur dan een mailtje naar cgeerts14@hotmail.nl
Alvast bedankt,
Christel Geerts
Nieuwe digiborden en tablets
Vorige week zijn in de groepen 5/6 en 8 nieuwe digiborden geïnstalleerd.
Wij hopen dat de kinderen met ondersteuning van de lesprogramma’s op de digiborden
optimaal kunnen profiteren van het digitale aanbod.
Ook de kinderen van groep 1/2 kregen een goed werkend bord. Meester Frans en de kleuters
kunnen weer naar hartenlust gebruik maken van de digi-programma’s.
De kinderen van groep 5/6 en 8 hebben tablets gekregen om te gebruiken bij rekenen, taal en
woordenschat. Dat betekent dat alle kinderen van groep 4 t/m 8 op dit moment werken met
grote tablets.
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Metamorfose ‘t Punt
Op dit moment worden er plannen gemaakt om de aula, ’t Punt, te updaten: nieuwe
vloerbedekking, nieuwe kasten, met andere woorden: ’t Punt wordt ‘gerestyled’.
De bedoeling is dat alles uitgevoerd gaat worden in de zomervakantie.
Centrum voor Jeugd en Gezin: groep 8
Yes, Let's go 2 VO!
De overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs
is een hele stap.
Vind jij dit ook zo spannend? En hoe ga je daarmee om? Wat kom
je tegen op een eerste dag van het voortgezet onderwijs? Wat neem je mee in je rugzak? Hoe
ga je om met je gevoel? Hoe maak je contact in je nieuwe klas? Welke houding neem je aan?
Samen met leeftijdsgenoten kun je deelnemen aan de cursus: ‘Yes, Let’s go 2 VO!’, zodat je
met een fijn gevoel de eerste schooldag en de rest van het schooljaar tegemoet gaat.
De cursus wordt gegeven in de laatste week van de schoolvakantie op:
dinsdag 30 augustus, woensdag 31 augustus en donderdag 1 september van 13.00 tot 16.00
uur in de Sjelter, Kerkstraat 27 te Eersel. Aan de cursus zijn geen kosten verbonden.
Aanmelden kan vóór 1 augustus via: r.vanlieshout@cjgplusdekempen.nl
Interesse of behoefte aan meer informatie?
Rien van Lieshout: 06 18 780 325 of r.vanlieshout@cjgplusdekempen.nl
Yvonne van der Ven: 06 22 981 262 of y.vanderven@cjgplusdekempen.nl

Nieuws van Nummereen
Bso We kijken terug op een hele leuke meivakantie! Wat een
geluk hadden we met het weer in de tweede week! Nu is het
nog een lange ruk naar de zomervakantie toe, maar we
plannen op de Clup allerlei leuks en dan vliegt de tijd om! Nu
het voorjaar is, doen we weer volop buitenactiviteiten zodat
onze Cluppers na een intensieve lesdag weer nieuwe energie op kunnen doen in de
buitenlucht. Op dit moment zijn we op verzoek van de kinderen bezig met het thema Sport.
Samen hebben we de activiteiten bedacht. We gaan onder andere hockeyen, blaasvoetballen,
honkballen maken van gehakt, ons eigen tenue ontwerpen en nog veel meer. Het sluit
helemaal aan bij onze sportieve Duizelse kinderen!
Dagopvang en peuterprogramma
We zijn bezig met het thema ‘Ik ben ziek’. Op de groep hebben we ons eigen dokterpraktijkje
ingericht waar we onze zieke knuffels en poppen beter kunnen maken. Binnenkort komt er een
poppendokter op bezoek om ons hierbij te helpen.
Magazine
De achtste editie van ons magazine DAG! is uit. Hij staat weer vol mooie foto’s, leuke
uitspraken, informatie en interviews. Lees het magazine online via onze website
(www.nummereen.com/magazine) of loop gerust even langs op de groep om een exemplaar
op te halen!
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Kalender juni
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