MEI 2017
Verjaardagen in mei
03-05
08-05
10-05
13-05
18-05
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20-05
22-05
23-05

Joost van de Molengraft
Lars Bierens
Janne Fleerakkers
Tijn Gilsing
Kyano Smits
Gloria Vacchi
Sefanja Breidel
Sofia Caratelli
Lotte Fleerakkers
Evi Das

1/2
6B, van 6b/7
7, van 6b/7
4, van 3/4
4, van 3/4
7, van 6b/7
1/2
1/2
5, van 5/6a
7, van 6b/7

Welkom op school
In de maand april zijn Tim Kox en Mike en Maeve van Riet gestart in
groep 1-2 bij meester Frans. Wij wensen hen veel leerplezier op onze
school.

Juf Miranda start na de meivakantie
Per 1 mei start onze nieuwe meerschoolse directeur Miranda de Graauw op
onze school. Ze zal proberen om u, na de meivakantie, snel te ontmoeten. In de
brief die op onze website, www.sintjanduizel.nl, geplaatst is stelt ze zich voor.
We wensen haar veel succes.

Tennisclinic 24 maart 2017
Op vrijdag 24 maart hebben de leerlingen van groep 3 t/m 8 deelgenomen aan een tennisclinic
van tennisleraar Twan Vereijken. Het waren leuke sportieve lessen!
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Gastles voor groep 7 en 8 vanuit Gemeente Eersel
In september 2013 is het PMB Eersel van start gegaan met
het geven van voorlichting aan de groepen 7 en 8 van de
basisschool over het leven met een beperking. Zie website
www.pmbeersel.nl - projecten – scholenvoorlichting. In het
kader van ‘jong geleerd - oud gedaan’ willen zij de kinderen
vertrouwd maken met de beperkingen en de mogelijkheden
van gehandicapten of chronisch zieken. Op een speelse manier willen zij de kinderen laten
zien en zelf laten ervaren hoe het is om een beperking te hebben en hoe je daarmee om kunt
gaan. De kijk op mensen met een handicap/beperking zit vaak nog vol vooroordelen. Daarom
willen zij graag voorlichting geven over dit onderwerp op dinsdag 9 mei a.s. aan groep 7 en 8.
Het PMB heeft een werkgroep scholenvoorlichting samengesteld, bestaande uit een 5-tal
personen met zichtbare en onzichtbare beperkingen, die de scholenvoorlichting verzorgen. Dit
past goed binnen de vreedzame school. Houd de website in de gaten voor foto’s van deze
voorlichting!

Koningsspelen
Groep 3 t/m 8 doen op vrijdag 21 april mee aan de
Koningsspelen. Deze vinden dit jaar plaats op het sportveld van
DES in Eersel.
Groep 6B/7 en 8 gaan in de ochtend deelnemen. Zij gaan per
fiets onder begeleiding naar het sportveld. Daar nemen ze deel
aan een vaststaand programma. Zij komen tegen 12.00 uur terug op
school.
Groep3/ 4 en 5/6A nemen deel aan de Koningsspelen in de middag. Zij worden om 13.00
uur verwacht op het sportveld van DES in Eersel. Hiervoor zijn ouders geregeld die hen
brengen en halen met auto’s. De kinderen zijn allemaal weer om 15.15 uur terug op school.
Alle kinderen van groep 3 t/m 8 blijven deze dag over. Zij krijgen op school een
Koningslunch! (geen brood zelf meenemen)
Groep 1/ 2 heeft normaal lesprogramma. Zij sluiten niet aan bij de Koningslunch.
Zorg dat uw kind sportieve kleding/ schoenen aan heeft. Een flesje water, of iets van fruit mag
in een rugzakje meegenomen worden. Geef wel aan bij uw kind dat ze zelf de
verantwoordelijkheid hebben voor hun spullen.
Kinderen van groep 6B/7 en 8 worden in de ochtend met fiets op school verwacht.
Zijn er nog vragen of onduidelijkheden over deze dag, dan kunt u terecht bij juf Ellen (gr. 6B/7)
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Verkeersexamen
Alle leerlingen van groep 7 zijn donderdag 6 april
geslaagd voor het theorie- en praktijkexamen van
verkeer. Van harte gefeliciteerd!
Er staan foto’s op de website bij groep 7. Ook een foto
van Robin, met het verkeersdiploma van haar opa uit
1960.

Handvaardigheid groep 6B/7
Voor handvaardigheid hebben de kinderen van groep 6B/7 een
plastic fles met oor nodig. Wilt u uw kind zo’n fles meegeven. Denk
bijvoorbeeld aan een lege fles waar wasverzachter of
-middel etc. ingezeten heeft.

Groep 6B/7
Morgen, 20 april, komt een oorlogsveteraan in groep 6B/7 zijn verhaal vertellen. Het
onderwerp van gesprek is Oorlog en Vrede. Dit in het kader van 4&5 mei.
Groep 7 naar Kempentech
Op 19 mei gaat groep 7 van 10.00 tot 14.00 uur naar Kempentech in
Hapert. Deze dag graag met de fiets naar school komen en een
lunchpakket meebrengen!
Schoolreis
Op 29 mei gaan alle kinderen, groep 1 t/m 8, op schoolreis. Verdere informatie volgt nog.

Nieuw thema: Geheimen van het bos
Na de meivakantie starten we met het nieuwe thema: Geheimen van het bos

Vakantie van 24 april t/m 5 mei
We willen iedereen een hele fijne zonnige vakantie toewensen. Tot ziens op maandag 8 mei.
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Kalender mei
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