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Houdt u er rekening mee dat er vrijdag 13 april a.s. gestaakt gaat worden en
dat de school dan dicht zal zijn!
De kinderen krijgen nog 3 weken schoolfruit. Vanaf 23 april is het
schoolfruitproject helaas afgelopen. Fijn als u vanaf dan weer elke dag fruit
en/of groente aan uw kind wilt meegeven.
Heeft u al ingeschreven voor de avond4daagse? Dat kan via de onderstaande
link http://www.a4ddongen.nl/ Inschrijven kan tot 27 april.

Even voorstellen..
Een aantal kinderen en ouders hebben al kennis mogen maken met onze nieuwe
meester; Daan van Loon.
Hieronder stelt meester Daan zich aan u voor:
Mijn naam is Daan van Loon. Ik ben 40 jaar oud, getrouwd
en vader van twee kinderen. In 2001 ben ik afgestuurd aan
de PABO in Breda nadat ik mijn LIO stage (eindstage) heb
gelopen in Zweden en op basisschool St Anna in
Molenschot. In Molenschot heb ik na mijn afstuderen nog
invalwerkzaamheden gedaan. Daarna ben ik
supermarktmanager geworden bij Albert Heijn. Ik heb de
keuze gemaakt om weer in het basisonderwijs aan het werk
te gaan. Dit omdat ik er enorm van geniet kinderen te
helpen in hun ontwikkeling, ze een prettige schooltijd te
geven waarin ze vertrouwen in hun eigen kunnen krijgen.
Omdat het voor mij toch al een tijdje geleden was dat ik in
het basisonderwijs werkzaam was, ben ik vanaf januari
stage gaan lopen in groep 4/5 op de Vijf Eiken. Dit is zo
goed bevallen dat ik vanaf 3 april aan de slag ga op de Vijf
Eiken in Rijen en op de Anspach in Dongen. Ik heb er zin in!
Koningsspelen 2018
Ook dit jaar organiseren de combinatiefunctionarissen sport in samenwerking met de
gemeente Dongen, de basisscholen, en sportverenigingen de inmiddels jaarlijks
terugkerende koningsspelen.
Dit jaar nemen alle 11 de basisscholen uit de gemeente Dongen deel aan de
koningsspelen, wat neerkomt op meer dan 1800 leerlingen van het basisonderwijs.
De activiteiten worden vooral begeleid door leerlingen van het Cambreurcollege &
ROC, afdeling sport & bewegen. Daarnaast helpen er ook veel docenten, ouders en
andere vrijwilligers mee.

De aftrap van de sportdag zal in samenwerking met het kunstpodium zijn. Daarnaast
zal de Wethouder de sportdag officieel komen openen bij de groepen 1 t/m 6. Op het
Atledo terrein.
Voor de groepen 7 & 8 zal de opening van de dag
plaatsvinden bij zwembad de Vennen in Dongen.
Het draaiboek voor deze dag met tijden en alle
overige informatie ontvangt u per e-mail.
Het belooft een sportieve, veelzijdige en actieve
dag te worden!
23 mei goede doelen actie voor Clini Clowns
Op woensdag 23 mei wordt er op de Anspach een speciale sponsorloop
georganiseerd.
Meester Matthieu gaat op 22 september 21,5 km hardlopen naar de top van de Mont
Ventoux.
Dit doet hij tijdens het evenement Alpentocht. De opbrengst van de Alpentocht gaat
naar de Clini Clowns. De ‘goeden doelen commissie’ heeft samen met meester
Matthieu een ludieke sponsorloop bedacht. Meer informatie volgt tegen die tijd maar
u kunt 23 mei alvast vrij houden in uw agenda want publiek is van harte welkom!
Van te voren zal Matthieu in iedere groep een presentatie geven over de Clini
Clowns en over de actie die hij gaat ondernemen op 22 september in Frankrijk.
Meer nieuws over deze actie leest u in de volgende nieuwsbrief.
Gezocht Ouderraadleden!
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Graag wil ik jullie voorstellen aan het OR-team. Voor velen is de OR een bekend
fenomeen, maar weet je niet wie er achter al die feestelijke activiteiten en vieringen
zit. Daarom stel ik je voor aan: Ingrid Vermeulen (voorzitter), Natascha Elshout
(penningmeester), Joyce van Loon (secretaris), Marie-Louise van het Kerkhof, Hans
Marcelisssen, Sabien van Wijngaarden, Ilona Brants, Manon Speetjens, Maarten van
der Pluijm en juf Ans.
De OR is op zoek naar jou! Vanaf volgend schooljaar verlaten een aantal leden het
OR-team, omdat hun kind in groep 8 zit. Wij zijn dringend op zoek naar energieke
enthousiaste ouders! Herken je jezelf in een organisatiebeest, een party animal en
houd je ervan actief op school bezig te zijn: meld je aan. Dit kan via e-mail
or.anspach@pcpomiddenbrabant.nl of spreek iemand van het OR-team aan en zij
kunnen je uitleg geven over wat het inhoud om binnen de OR actief te zijn.
WE WANT YOU!
Gezocht: pallets
Een aantal creatieve kinderen uit groep 8 hebben ambitieuze plannen om mooie
dingen te gaan maken van pallets / pallethout. Om deze plannen te realiseren,
hebben ze natuurlijk wel pallets nodig. Kunt u groep 8 aan pallets helpen?
Natuurlijk houden we u via de nieuwsbrief op de hoogte van de kunstwerken.

