1 juni 2018 - nummer 17

Belangrijke data
Donderdag 7 juni
Vrijdag 8 juni
Maandag 11 juni
Di 5 juni – vr 8 juni
Vrijdag 15 juni

(2 juni- 15 juni)

Schoolreisje
Studiedag; alle kinderen vrij
Thema kleuters; Circus
Avond-4-daagse
Nieuwsbrief 18

Jarigen

(2 juni – 15 juni)

Er zijn in deze periode geen jarigen!

Welkom op school

(19 mei – 1 jun)

De afgelopen weken is Nina gestart op onze school. We wensen haar en haar ouders een hele fijne schooltijd
toe op BS Heuvelrijk.

Algemeen
Eindejaarsfeest vrijdag 29 juni
Op vrijdag 29 juni organiseren we weer een eindejaarsfeest voor alle leerlingen. Dit jaar wordt het een
puzzeltocht door het dorp. De kinderen lopen dan in gemengde groepen met begeleiders door het dorp. Voor
de begeleiding doen we een beroep op de leraren en ouders. Groep 8 begeleidt de spellen op de diverse
posten.
We zoeken nog ouders die van 9:30 uur tot 12:30 uur kunnen helpen bij:
1) het begeleiden van een groep
2) de drankpost
Wil je deze dag meehelpen? Meld je dan aan via mcsvdril@hotmail.com

Afscheid juf Mascha
Bij het afscheid van juf Mascha waren er hele leuke optredens. De
presentatrices waren Iris en Josephine. Er waren 8 optredens en ze hadden
allemaal een leuk cadeautje gemaakt voor juf Mascha. Er waren ook kinderen
die iets voor juf Mascha hadden gekocht of gemaakt. Juf Mascha had het heel
leuk en gezellig gehad en na alle optredens was er een leuk afscheid voor de
ouders.
Groetjes van Teun (gr.6) en Josephine (gr.7)

Vanuit de groepen
Verkeersexamen
Afgelopen woensdag hebben de kinderen van groep 7 het
praktische deel van hun verkeersexamen gedaan.
In april waren ze allemaal al geslaagd voor hun theorie en dan
nu fietsen door Nuenen.
We vertrokken om vijf voor
half negen richting
Lissevoort, de startplaats!
De fietsen werden nog een
keer bekeken en iedereen
kreeg een hesje met
rugnummer.
Toch wel even spannend als
je dan in je eentje bij het
startpunt staat.
Onderweg konden ze de bordjes volgen en werden ze door de controleposten
beoordeeld op hun fietskunsten.
Het was nog even spannend, want ze kregen donderdag pas de uitslag!
Om twaalf uur kwamen de mannen van VVN met het verlossende woord: Alle
kinderen van groep 7, die deze dag gefietst hebben, zijn geslaagd!
Gefeliciteerd kanjers. We zijn trots op jullie!

De Peuterspeelzaal
Thema Dierentuin.
Wat een leuk thema en wat hebben de kinderen veel plezier in onze
dierentuin. Ook met de duplo wordt leuk gespeeld, er worden zelf
dierentuinen gebouwd, ook in onze grote zoekboek naar de dierentuindieren blijft iedere keer leuk!
De kinderen weten inmiddels dat ze eerst een kaartje moeten kopen voordat
ze de dierentuin in gaan.
Een echt ticket uit de kassa.
Op de maandag/donderdag groep kwamen de ouders de kinderen halen.
Ow, wat stonk het op de groep. Waar kwam toch die stank vandaan?
Het raadsel werd snel opgelost. Er lag overal poep voor het raam. En poep
stinkt!!!
De kinderen hadden heel hard gewerkt om echte dierenpoep te maken van
klei.
Nu kunnen de kinderen de poep in de dierenhokken leggen en vanaf volgende
week leren we de kinderen dat de hokken vies zijn en schoon gemaakt moeten
worden.
Vrijdag 1 juni gaan we met de dinsdag/vrijdag groep een bezoek brengen aan de boerderij.
Hier kunnen de kinderen echte dierenpoep ruiken.

Oproep 3+ groep.
Is uw kind 3 jaar of wordt het in de zomervakantie 3
jaar?
Dan is het mogelijk voor uw kind om als extra 3de
dagdeel te starten op de woensdag 3+ groep.
Op deze groep bieden we meer uitdaging en
voorbereiding voor de overstap naar groep 1.
De leidsters van Peuterspeelzaal Peuterhof.

De volgende Brede school Info verschijnt vrijdag 15 juni

Ingezonden
Bericht van de LEV-groep
Beste ouders van leerlingen uit groep 8
Graag wil ik jullie attenderen op de mogelijkheid voor de kinderen uit groep 8 om deel te nemen op 13 en 14
augustus aan de tweedaagse training Plezier op School.
Deze training is bedoeld voor kinderen die naar de brugklas gaan en moeite hebben met het maken van
vriendjes, groepsdruk, hoe stel ik me zelf voor, bepaalde onderwerpen spannend vinden etc... Er wordt
uitgebreid bij stil gestaan hoe het voor hen is, en wat zij zelf kunnen doen om het makkelijker te maken. Stevig
leren staan, houding, het thema pesten zijn onderdelen waarmee gewerkt wordt. Denk je spontaan aan iemand
die nog een extra zetje kan gebruiken? Informeer zijn of haar ouders dan over de mogelijkheid om zich aan te
melden via de website www.lerenmetlev.nl ; Plezier op school. Uiteraard kun je dat ook samen doen of hen in
contact met mij brengen voor eventuele vragen.

