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Belangrijke data
Ma 2 juli – Do 5 juli
9 juli tot 17 augustus
20 augustus

(30 juni- 20 augustus)

Schoolkamp gr 8
Zomervakantie
1ste schooldag van het schooljaar ’18- ‘19

Jarigen

(30 juni – 20 augustus)

1 juli

Merle

24 juli

Elisanne

11 aug

Karlijn

16 juli
20 juli

Lonne
Roos

3 aug
4 aug

Cassidy
Sebas

12 aug
19 aug

Djaboah
Zoenna

22 juli
23 juli

Anna
Emily

8 aug
10 aug

Teun
Aliya

Van harte gefeliciteerd allemaal!

Welkom op school
De afgelopen weken zijn er geen leerlingen op BS Heuvelrijk gestart.

(16 juni- 29 juni)

Algemeen
Schoolreisje
Met groep 1 t/m 4 zijn we naar Dippie Doe geweest. Het was mooi weer en we hadden er veel zin in. Het was
niet druk , dus niemand hoefde lang te wachten . De kinderen konden dan ook naar hartelust in de
ballenbakken , de piratenboot , het achtbaantje , de
zweef molen en nog veel meer. Het was superleuk om
te zien hoe alle kinderen aan het genieten waren. Veel
lachende gezichtjes....
Het was een heerlijke dag voor kinderen , ouders en
juffen !

Vanuit de groepen
Juffendag...
Groep 3/4 en 5/6 hebben onlangs juffendag
gevierd. Het was een gezellige dag met
allerlei spelletjes : koek happen ,
spijkerpoepen , met de voeten tekenen ,
snoepjes uit het water vissen. En natuurlijk
ook wat lekkers : gezonde spiesjes maken
en cake versieren.
Het was een gezellig feest !

Naar de Walburg
Groep 3/4 is op excursie geweest naar de Walburg als afsluiting van het project "
wat groeit en bloeit " . We kregen een speurtocht , mochten waterdiertjes
scheppen , plantjes bekijken en natekenen , plantjes proeven. Tot slot mochten
we allemaal een plantje in een potje doen en meenemen. Het was een mooie
zonnige dag en we hebben genoten van de natuur.

Afscheidsmusical groep 8
Gisteren was het dan zover. Na maanden oefenen was dan eindelijk “de dag “ aangebroken. De kids van groep 8
hadden zelf geregeld dat ze drie keer op konden treden. Gelukkig maar, want het was echt geweldig! Wat
hebben ze samen de sterren van de hemel gespeeld. Alle kinderen speelden hun rol
super goed. Het dansen en zingen was ook van een hoog niveau! Dank je wel, kids van
groep 8, voor de prachtige musical, we hebben genoten! Ook heel veel dank aan de
ouders die hier heel veel vrije uurtjes in gestoken hebben.

De peuterspeelzaal
Woensdag 20 juni kwam Els van de Munckhof (vanuit de
bibliotheek) op de peuterspeelzaal
voorlezen uit het boek “Rupsje nooitgenoeg”! Er sloten ook
5 kleuters van groep 1-2 aan om samen met de peuters naar
het verhaal te luisteren. Het was erg gezellig en alle
kinderen hebben genoten van het verhaal en daarna van
het heerlijke fruit.

Op vrijdag 22 juni zijn we met de peuters van de vrijdaggroep buiten naar de circus uitvoering van de
kleutergroep gaan kijken. Wat hadden de kleuters dat knap gedaan!
Het thema “Dierentuin” hebben we inmiddels afgesloten.
Wat hebben de peuters fijn gespeeld en veel geleerd rondom
dit thema.
Nu weten ze dat ze eerst aan de kassa een kaartje moeten
kopen voordat ze naar binnen kunnen in de dierentuin.
We hebben “echte” dierenpoep gemaakt van klei en zo
konden ze telkens opnieuw poep opruimen en de
dierenhokken schoonmaken.
Natuurlijk mocht een boek over dierenpoep in de dierentuin niet ontbreken en
hebben we het grappige verhaal diverse malen voorgelezen aan de peuters.
We hebben veel liedjes gezongen over de olifant, de krokodil, de
giraffe en de papegaai en inmiddels kunnen de peuters ook
stampen als een olifant, brullen als een leeuw, met de armen
zwaaien en zwieren als echte apen, met opgetrokken schouders
boos kijken als een echte bizon en op de borst kloppen als een
heuse gorilla!
Zo zijn er ook op de groepen mooie knutselwerkjes gemaakt.
Op de di-/vrijdag groep zijn er gevaarlijke krokodillen met echte
scherpe tanden gemaakt.

Op de ma-/donderdaggroep mochten de peuters een zelf gekozen dier knutselen.
Er zijn olifanten, beren, krokodillen, nijlpaarden en één giraffe geknutseld.
De laatste week staat in het teken van verjaardags- en afscheidsfeest!
Uitgezwaaide kinderen:
We nemen afscheid van Lars, Owen, Cas, Merijn, Isa, Stijn en Saar en wensen hen ontzettend veel succes en
plezier op de basisschool!
Mededelingen:
Zomervakantie van maandag 9 juli t/m vrijdag 17 augustus.
Inloopochtend op zaterdag 18 augustus van 10.00 uur – 12.00 uur.
Deze ochtend kunt u samen met uw kind vrijblijvend even binnen lopen op de peuterspeelzaal, na een lange
zomervakantie, voordat we vanaf maandag 20 augustus weer met een nieuw schooljaar gaan starten.
Wij wensen iedereen een hele fijne zonnige zomervakantie toe!
Groetjes, leidsters peuterspeelzaal “Peuterhof”

Afscheid juf Sandy
Beste ouders,
Vrijdag 6 juli is het de laatste dag dat ik bij peuterspeelzaal 'peuterhof' werkzaam ben.
Helaas ga ik stoppen, maar wat heb ik een gezellige tijd gehad op de peuterspeelzaal.
Wie mij komt te vervangen is nog niet bekend.
Graag wil ik jullie bedanken voor de gezelligheid maar ook in de vertrouwen die u heeft in ons.
Groetjes Juf Sandy

Kids Society Erica
We hebben al flink gebruik gemaakt van onze nieuwe tuin.
We hebben meer stoep, dus meer ruimte om lekker te fietsen. Palen in de grond waar je leuk achter kunt
verstoppen. Grote keien om op te zitten tijdens een verhaaltje/liedje of gewoon om te ontdekken.
Maar de zandbak, glijbaan en trein blijven natuurlijk ook favoriet.

We zijn alweer 2 weken bezig met het nieuwe thema; Op vakantie!
De kinderen hebben al ijsjes gemaakt van scheerschuim en verf, koffers gemaakt met daarin wat je allemaal
meeneemt op vakantie. En we hebben leuke spullen in de groep van de zomer. Zoals slipper, zwembroeken,
opblaasband van een kikker en een giraf, handdoeken enz..
En we hebben zelfs een ijssalon waar de kinderen veel rollenspellen in spelen.

Ook met buiten spelen hebben het over de vakantie dan
zitten we in de trein en doen we net of dat we op vakantie
gaan. De ene gaat naar spanje en de andere gaat naar
gerwen ;)
Wat een gezellig tijd!
En voor iedereen vast een fijne vakantie!!

De volgende Brede school Info verschijnt in het nieuwe
schooljaar ’18-‘19

Ingezonden stukjes……..
Vakantiepark Gerwen
Op 8, 9 en 10 augustus wordt er een heus vakantiepark gebouwd in Gerwen.
Tijdens deze 3-daagse Kindervakantieweek in Gerwen wanen de kinderen zich
op een vakantiepark waar volop gezelligheid en bedrijvigheid is. In deze 12de
editie van de Kindervakantieweek gaan 120 kinderen en ruim 80 vrijwilligers een
waar vakantiepark bouwen.
De kinderen verzamelen zich op woensdag 8 augustus bij de entree van het
vakantiepark. De receptiemedewerkers en natuurlijk onze echte mascotte heten
de vakantiegangers van harte welkom. Al snel wordt duidelijk in welk
vakantiehuisje de vakantieganger deze 3 dagen mag doorbrengen. Het animatieteam zorgt voor het nodige
vertier en met ons eigen Kindervakantieweeklied wordt het startschot gegeven van deze Kindervakantieweek.
Spannend!
De hele dag zijn de kinderen op het terrein bezig met het opbouwen van hun eigen vakantiehuis en het spelen
van spelletjes die met dit thema te maken hebben. Om 16.00 uur sluiten we dag 1 gezamenlijk af.
Donderdag 9 augustus begint de dag om 09.30 uur. In dee ochtend zijn we allemaal druk bezig met allerlei
workshops om na een stevige lunch te vertrekken richting het bos. Om 16.00 uur wordt dag 2 voor de jongste
jeugd afgesloten met ons eigen Kindervakantieweeklied.
Om 19.00 uur begint op het terrein een leuke sportactiviteit. We gaan weer beachvolleyballen! Iedereen vanaf
12 jaar kan meedoen (dus ook volwassenen!) in een team van 4 personen. Inschrijven kan op het mailadres van
kindervakantieweekgerwen@gmail.com.
Vrijdagochtend kunnen alle kinderen en vrijwilligers even bijkomen voordat we beginnen aan de laatste
vakantie dag in het Vakantiepark Gerwen.

We beginnen dan om 12.00 uur met een gezamelijk spel. Daarna is er nog tijd om een laatste hand te leggen aan
je eigen vakantiehuis. Om 19.00 uur kan iedereen een kijkje komen nemen op ons vakantiepark in Gerwen en
worden de bezoekers getrakteerd op een feel good market! We einidgen de dag met de inmiddels bekende
feestavond voor jong en oud.
Kom tijdens deze dagen gerust een kijkje nemen in ons vakantiepark. Kijk je ogen uit hoe de vakantiegangers
hun eigen vakantiewoning in elkaar timmeren!
Voor meer informatie of vragen kunt u terecht op onze site www.jeugdactiviteitengerwen.nl of
kindervakantieweekgerwen@gmail.com

