Agenda mei
26-04 t/m 07-05: Meivakantie
10-05: Skateclinics gr.5,7,8
11-05: Skateclinics gr.6
11-05: MR vergadering
13-05: Hemelvaartsdag
14-05: Vrije dag
19-05: Groep 8 rapport
21-05: groep 1 t/m 4 middag vrij
24-05: 2e Pinksterdag
25-05: Studiedag gr. 1 t/m 8 vrij
26-05: Nieuwsbrief
26-05: Groep 8 oudergesprekken
Bijlagen:
• Nieuwsbrief Bibliotheek NL
• Nieuwsbrief Bibliotheek EN
• Nieuwsbrief Lumens,
zelfvertrouwen
• Uitnodiging Themabijeenkomst Taalontwikkeling
Lumens

Nieuwsbrief mei 2021
Kloppen uw gegevens nog?
Graag willen we nogmaals uw aandacht vragen voor het doorgeven van
wijzigingen in de thuissituatie of in telefoonnummers, (mail)adressen e.d.
Het komt helaas regelmatig voor dat de
gegevens van uw kind(eren) in de
leerlingenadministratie niet meer actueel
zijn. Wilt u er a.u.b. voor zorgen dat we op
de hoogte zijn van de juiste gegevens en
dat we u als ouder(s) ook altijd kunnen
bereiken? Het blijft de verantwoordelijkheid
van u als ouder dat de gegevens op school up to date zijn. Twijfelt u of
alles nog klopt? Vraag het dan even na bij de administratie, dan
controleren we het direct.
Wat ouderportaal betreft: Daar dient u zelf de juiste gegevens in te
vullen.
Skateclinics groep 5 t/m 8
De groepen 5 t/m 8 krijgen op maandag 10 mei of dinsdag 11 mei
skateles op school. Veiligheid staat voorop bij deze clinics, daarom is
het dragen van bescherming verplicht (helm, pols-, elleboog-, en
kniebeschermers). We kunnen alle spullen huren bij de organisatie,
maar als uw kind zelf skates en/of bescherming thuis heeft liggen, is het
heel fijn als die deze dag meegenomen kunnen worden. Voor ieder kind
is het verplicht een muts of capuchon te hebben die dag.
De skateclinics vinden plaats in de gymzaal. De gymlessen van
maandag 10 mei en dinsdag 11 mei kunnen dan helaas niet doorgaan.
Voor de groepen 3 en 4 komt is er die week wél een gewone gymles,
maar misschien op een ander moment dan normaal.
Planning:
Maandag 10 mei 2021:
08.40-09.40 gr 7
09.50-10.50 gr 7
11.00-12.00 gr 5
12.30-13.30 gr 5
13.40-14.40 gr 8
Dinsdag 11 mei 2021:
09.00-10.00 gr 6
10.10-11.10 gr 6
Voor vragen kunt u terecht bij juf Kim (k.wouters@skpo.nl, juf Maya
(m.vanputten@skpo.nl) of bij juf Karin (k.vangrunsven@skpo.nl).

Nieuws van de Mediacoach
Als bijlage is hierbij toegevoegd de Nieuwsbrief
van de bibiotheek Eindhoven, zowel in de
Nederlandse als in de Engelse versie, met weer
nieuwe leestips.
Veel leesplezier!
Hoe geef ik mijn kind zelfvertrouwen, Lumens
Het ene kind heeft van nature meer
zelfvertrouwen dan het andere kind. Elk kind
bewandelt zijn eigen weg en heeft een ander karakter. Lang niet altijd
hoeft wat minder zelfvertrouwen een probleem te zijn of te worden.
Sommige kinderen zijn als klein kind verlegen en onzeker, maar groeien
daar vanzelf overheen.
Bij anderen blijft het moeilijk. Je kunt in de thuissituatie en als ouders
wel een positieve invloed uitoefenen om het zelfvertrouwen zo goed
mogelijk te laten ontwikkelen
In de blijlage vindt u de Nieuwsbrief van Lumens waarin hierop verder
wordt ingegegaan.
Uitnodiging Themabijeenkomst Taalontwikkeling Lumens
In de biljage vindt u de uitnodiging voor de Online bijeenkomst voor
ouders op 17 mei aanstaande, met als thema: Taalontwikkeling van
kinderen in de leeftijd van 0-6 jaar.
Hierin staat een link naar het aanmeldformulier.

Fijne meivakantie allemaal!
We zien jullie graag weer terug op maandag 10 mei

