Nieuwsbrief 8

14 mei 2018

Morgen, dinsdag 15 mei, krijgen alle kinderen een voorbeeld van de schoolfoto en de
code om deze te bestellen mee naar huis.
Welkom Marit
Op 6 mei is juf Esther
bevallen van een
prachtige dochter. Haar
naam is Marit.
Moeder en dochter
maken het goed.

Meesters- en juffendag
Op woensdag 30 mei is het weer zover. We gaan de verjaardag van de meesters en
de juffen vieren. We beginnen deze dag om 08.30 uur met een feestelijke opening op
het bovenbouwplein. Ook de afsluiting, om 12.00 uur, zal plaatsvinden op het
bovenbouwplein. Bij beide feestelijkheden zijn alle ouders en andere belangstellende
van harte welkom.
Het thema van dit jaar is: Camping. Deze kinderen mogen op deze dag komen in hun
lekkere vakantiekleding/campingoutfit.
Alle klassenouders zijn al druk bezig met de voorbereidingen per groep. Uiteraard is
dit allemaal nog uiterst geheim voor de juffen en meesters.
Wij hebben er al heel veel zin in!
Goede doelen actie; in beweging voor een lach!
Onze school organiseert op woensdag 23 mei een sponsorloop voor Clini Clowns.
We roepen alle leerlingen en ouders op om met de actie zoveel mogelijk geld op te
halen voor het bijzondere werk van Clini Clowns. Met de opbrengst van onze

sportieve prestaties kan Clini Clowns nog meer ziek kinderen laten lachen en even
vergeten dat ze ziek zijn.
Vandaag hebben alle kinderen een sponsorloopkaart meegekregen.
Het zou geweldig zijn als uw kind zoveel mogelijk sponsors vindt die bereid zijn om
uw kind te steunen en daarmee ook dit mooie goede doel. Wij ontvangen de
ingevulde sponsorloopkaarten graag uiterlijk 23 mei weer terug.
We nodigen u en alle andere sponsors uit om uw kind tijdens de sponsorloop op aan
te moedigen. De sponsorloop wordt gehouden op het parkeerterrein, dit zijn de
tijden:
9.45-10.15u
10.45-11.15u
11.15-11.45u
11.45-12.15u
12.15u

groep 1-2
groep 3-4
groep 5-6
groep 7-8
afsluiting alle groepen

Als uw kind het leuk vindt, mag het die dag verkleed komen als Clini Clown. De
outfits van de Clini Clowns bestaat uit allerlei bij elkaar geraapte kleding... dus alles
kan, verras ons maar!
MR verkiezingen
Als MR doen we een oproep aan jullie allemaal om je kandidaat te stellen voor de
MR. Vanaf het schooljaar 2018-2019 zal Claudia Kannegieter, die op dit moment nog
zitting heeft, afscheid nemen. Haar termijn, inmiddels een jaar verlengd, loopt af.
Lijkt het je leuk om mee te kunnen beslissen, inspraak en advies te kunnen hebben
over wat er zoal gaande is rondom en op onze school? Laat het ons weten en stel
jezelf verkiesbaar.
We kunnen ons voorstellen dat je eerst meer informatie wilt over wat dit werk
inhoudt. Voor vragen en informatie kun je je daartoe wenden tot één van de zittende
M.R.- leden (namens de ouders Piet Wijnberg, Jasper Otten en Claudia Kannegieter
of de leerkrachten Meike Nijst, Caroline de Vries en Winfried Noordijk)





Bij aanmelding van maar één kandidaat zal deze verkozen worden.
Wanneer zich meerdere kandidaten aanmelden zullen er verkiezingen plaats
gaan vinden.
In een van de volgende nieuwsbrieven zullen de kandidaten zich dan kort aan
iedereen voorstellen.
Hierna wordt er een stemformulier aan de kinderen meegegeven, waarop de
ouders hun voorkeursstem kunnen uitbrengen. In de eerstvolgende
nieuwsbrief daarop, zal de uitslag van de verkiezing bekend gemaakt worden.

We rekenen op veel enthousiaste ouders !
Jullie mening vinden wij zeer belangrijk en in de MR kan deze mening zeker tellen!
Wilt u zich aanmelden? Stuur dan een email voor woensdag 23 mei aanstaande naar
Caroline: caroline.devries@pcpomiddenbrabant.nl

Verkeersexamen
Hoera alle leerlingen van groep 7 zijn geslaagd voor het verkeersexamen!!!
5 leerlingen van onze school slaagde cum laude en mochten daarom op bezoek bij
de burgenmeester.

