Agenda april:
02-04: 2e paasdag; vrije dag
03-04: studiedag, vrije dag
05-04: inloopochtend
13-04: viering groep 3B
16-04: MR-vergadering
17-04: eindtoets gr. 8
17-04: nieuwsbrief mei
18-04: eindtoets gr. 8
20-04: koningsspelen;
gr. 1 t/m 4 middag vrij
Bijlagen:
 Nieuwsbrieven maart +
april bibliotheek
 Poster wasvenactiviteit

Vragenlijst sociale veiligheid
Jaarlijks nemen wij vragenlijsten af om de sociale veiligheid van de kinderen in
kaart te brengen. De kinderen uit de groepen 5, 6, 7 en 8 zullen in de week van
9 t/m 13 april a.s. op school een digitale vragenlijst invullen. De vragen hebben
o.a. te maken met hoe fijn ze het op school vinden, voelen ze zich prettig in de
klas, kunnen ze altijd terecht bij de leerkracht, maken ze makkelijk vriendjes,
pestgedrag en hoe wij daar als school mee omgaan. De uitslagen van deze
vragenlijsten zullen we intern bespreken en waar mogelijk acties ondernemen.
Ook zullen wij de uitkomst op schoolniveau via de nieuwsbrief met alle ouders
communiceren.
Oproep ouderhulp hip lab
Zoals we al eerder aan jullie hebben laten weten hebben we een
technieksubsidie en een subsidie vanuit het leraren ontwikkelfonds (lof)
gekregen. Er zijn al een aantal ideeën uit ontstaan. Eén van de ideeën is het
inrichten van een hip lab. Een lokaal waar kinderen met verschillende
materialen mogen experimenteren en ontdekken. Denk aan proefjes doen,
bouwen, knikkerbanen maken en creatief bezig zijn. Hier hebben we super veel
zin in.
We zijn op zoek naar enthousiaste ouders die ons mee
willen helpen met de inrichting van het lab.
Wij denken hierbij o.a. aan het timmeren van
scheidingswanden, ophangen van gordijnen en
schilderen. Voor aanmelding en of vragen kunt u terecht
bij René, Susanne en Ingrid.
Bibliotheek Eindhoven zoekt vrijwilligers!
Beste ouders,
Bibliotheek Eindhoven is druk op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om
mee te helpen met het project ‘lees je met me mee?’.
Tijdens dit project worden kinderen met een taalachterstand voorgelezen door
een vrijwilliger van de bieb. Op deze manier wordt de taalontwikkeling
gestimuleerd.
Bent u ouder/ verzorger/ opa / oma/ buurtgenoot en lijkt het u leuk om vrijwilliger
te worden bij het project ‘lees je met me mee?’? Meld je dan nu aan!
Neem contact op met de vrijwilligerscoördinator: Gaike van Enckevort. Gaike
zal vervolgens een gesprek met de vrijwilligers plannen waarin ze het een en
ander uit zal leggen.
E-mail Gaike: vrijwilligers@bibliotheekeindhoven.nl
22e Avonwandelvierdaagse 2018, van 14 tot en met 17 mei.
Loop je mee?
Je kunt je vooraf al inschrijven. De school helpt bij de voorinschrijving maar is
niet aansprakelijk en verantwoordelijk voor uw kind. U moet zelf zorgen voor
voldoende volwassen begeleiding bij het lopen.
De voorinschrijving op school vindt plaats op woensdag 9 mei om 12.15 uur.
De voorinschrijving in 't Oude Raadhuis, 't Hofke 15, is op woensdag 9 mei van
18.00 tot 20.00 uur
De normale kosten voor deelname zijn € 4,00 per persoon.
Bij voorinschrijving, zowel op school als in 't Raadhuis, € 0,50 per persoon
korting.
Het aanmeldingsformulier met verdere informatie krijgt uw kind maandag 7 mei
a.s. mee naar huis.
Ingrid (namens de commissie avond wandelvierdaagse)

Leuke tips om van het eten op school een feest te maken
Onderstaand treft u wat ideeën om van het eten op school een klein feestje te
maken.
1.
Werk met vrolijke kleurtjes.
2.
Gebruik een kleurrijk bakje om bijvoorbeeld rauwkost, fruit of nootjes in
te doen. Voor sommige stukken fruit heb je speciale bakjes in de vorm
van het fruit, zoals voor appel, banaan en kiwi.
3.
Leg een servetje op de bodem van de lunchtrommel of wikkel er een
om de boterham.
4.
Vouw een blaadje bakpapier of inpakpapier om de boterham heen. Je
kunt er een figuur uitknippen of uit laten knippen door je kind. Denk aan
een zon, een dier, een auto of een letter.
5.
Gebruik een leuk prikkertje om de boterhammen bij elkaar te houden.
6.
Stop een lief briefje in de broodtrommel.
7.
Probeer een andere manier van snijden van het fruit, de rauwkost of de
boterham. Denk aan letters en dieren. Let erop dat je niet te veel
verspilt.

Nieuws vanuit de OR
Omstreeks 3 april wordt de vrijwillige ouderbijdrage geïncasseerd. Deze
incasso is alleen bedoeld voor de ouders waarbij in oktober de incasso niet is
gelukt en voor de ouders waarvan hun zoon en/of dochter gestart is na 5
oktober 2017 en die hiervoor een machtiging hebben ingeleverd. Voor
de kinderen die zijn gestart na 1 januari geldt een afwijkend bedrag, zij
betalen eenmalig € 13,50. Start uw kind na 1 april dan zal er voor dit
schooljaar geen vrijwillige ouderbijdrage meer gevraagd worden.
Namens de OR
Elvira van Schaijik, penningmeester

