4 april - nummer 8

Belangrijke data
12 april
15 april
10 april
16 april
17 april
18 april
19 april
22 t/m 3 mei
16 mei

(april)

Kindermeedenkraad
MR Vergadering
Schoolvoetbal toernooi groep 5 - 6
Kijkavond 18.00 - 19.00 uur.
Schoolvoetbal toernooi groep 7 - 8
Koningsspelen
Studiedag
Meivakantie
Nieuwsbrief 9

Algemeen
Interscolair Voetbaltoernooi
Op woensdag 10 april doet onze school met 3 teams mee aan het voetbaltoernooi voor kinderen uit groep 5/6.
Een week later zijn op woensdagmiddag 17 april de kinderen uit groep 7/8 aan de beurt. De wedstrijden
beginnen om 13.00 uur en de prijsuitreiking is rond 16.15 uur. De kinderen gaan op eigen gelegenheid naar het
sportpark van RKSV Nuenen aan de Oude Landen. We wensen iedereen een sportief toernooi toe.

Vanuit de directie
Het voorjaar is begonnen en dat betekent dat er langzaam maar zeker weer nagedacht wordt over het nieuwe
schooljaar. Op dit moment zijn we dan ook bezig met het samenstellen van de formatie voor volgend schooljaar.
De eerste vraag die daarbij beantwoord moet worden is welke groepen we volgend schooljaar hebben. Daarna
komt de vraag wie welke groep zal gaan lesgeven.
Bovendien wordt er ook alweer gekeken naar de activiteiten van volgend schooljaar. Welke activiteiten doen we
volgend schooljaar wel en welke misschien ook niet (meer). En natuurlijk zijn we ook al bezig met het nadenken
en plannen van de ontwikkelingen die we als school, als team, maar ook individueel willen doormaken. Volop
activiteit dus voor volgend schooljaar.
Eén van de momenten om hiermee bezig te kunnen zijn, is een studiedag. Vrijdag 19 april is het weer zover. We
zullen dan met het team o.a. bezig zijn met de inrichting van het komende schooljaar. Ik hoop dan ook vrij snel
na de meivakantie met meer informatie hierover te kunnen komen.
Hoewel het nog even duurt, wens ik u alvast fijne Paasdagen en een prettige meivakantie!
Harold Jacobs.

Vakantierooster 2019-2020
Herfstvakantie
Kerstvakantie

14 t/m 18 oktober 2019
23 december 2019 t/m 3 januari 2020

Carnavalsvakantie
2e Paasdag
Meivakantie

24 t/m 28 februari 2020
13 april 2020
27 april t/m 8 mei 2020

Hemelvaart
2e Pinksterdag

21 mei 2020
1 juni 2020

Start zomervakantie

13 juli 2020

Verkeersexamen groep 7
Op maandagmorgen 1 april (geen
grapje) hebben mensen van Veilig
Verkeer Nuenen de fietsen van de
kinderen gecontroleerd! Donderdag
4 april was het theoretisch examen.
Op woensdag 10 april doen de
kinderen van groep 7 hun praktisch
verkeersexamen. Op de fiets leggen
ze een uitgestippeld parcours af door
Nuenen, waarbij ze in diverse
situaties op de juiste manier moeten
handelen. Op allerlei plekken zitten
controle-posten. We wensen alle
kandidaten ontzettend veel succes!

Kijkavond 16 april
Op dinsdag 16 april wordt een kijkavond georganiseerd. Alle belangstellenden kunnen op dat moment in de
school komen kijken en kinderen kunnen hun ouders/verzorgers rondleiden in hun lokaal. U bent van harte
welkom van 18.00 tot 19.00 uur!

Studiedag 19 april
We willen er nogmaals op wijzen dat 19 april een studiedag voor het team is. Alle kinderen zijn op die dag dus
vrij en kunnen dan ook een dagje eerder aan de meivakantie beginnen.

Verkeer in groep 1-2
Groep 1-2 is al 2 weken druk bezig met project Verkeer. De speelhoek is
ingericht als fietsenmakerij en politiebureau. Ze kunnen hier naar
hartenlust in spelen. In de klas zijn ze bezig met het maken van een
groot wegennetwerk waarop ze hun eigen geknutselde voertuigen op gaan
zetten. Ook maken ze voertuigen en bruggen gemaakt van lego en duplo.
Het eindresultaat kunt u op 16 april op onze kijkavond, van 18.00u tot
19.00u komen bekijken.
Op donderdagmiddag 4 april hebben de kinderen een tocht door de wijk
gemaakt. De kinderen moesten tijdens deze tocht verkeersvragen
beantwoorden. Halverwege deze tocht brachten ze ook een bezoekje aan garagebedrijf van der Heijden. De
kinderen hebben genoten en veel geleerd. Dankjewel aan iedereen die hieraan meegewerkt heeft.

André van der Maatdag
Op vrijdag 22 maart heeft onze school weer enthousiast
meegedaan aan de André van der Maatdag. Alle groep trokken
Gerwen in en verzamelden zwerfafval. Op zaterdag 23 maart was
de landelijke schoonmaakactie, dat was voor Gerwen een makkie:
het meeste vuil was al verdwenen!

Fijne vakantie!
Van 22 april tot en met 3 mei is het
alweer meivakantie. Het team van Brede
school Heuvelrijk wenst u alvast een fijne
vakantie.

De peuterspeelzaal
Vanaf 18 maart zijn wij gestart met ons nieuwe thema: “De kip en het ei”. Dit thema duurt tot vrijdag 19 april.
We hebben samen met de peuters een kippenhok gebouwd waar onze kippen goed hun eieren kunnen leggen
in het stro. Er worden dan ook volop eieren geraapt, in doosjes gedaan en verkocht in de eierwinkel. Eieren,
groot, klein, verschillend van materiaal en kleur. Zo kunnen ze sorteren op maat, kleur en tellen.

De moeder van Laura kwam met echte (knuffel) kippen naar de peuterspeelzaal en alle peuters waren dapper
en stoer om een kip vast te houden en te aaien.
De thema woorden die we gebruiken zijn: de kip, de haan, het kippenhok, het kuikentje, de eieren, het
broeden, het graan, het stro, de legkorrel de maiskorrels, het gebakken ei en het gekookt ei.
We lezen voor uit de boeken: “Blij uit het ei”, “Kom uit het ei kleintje” en “Dotties kuikens”.
We knutselen: kippen, eieren en kuikentjes.
In de laatste week voor de Mei vakantie gaan we met de peuters eieren koken, bakken en proeven natuurlijk!

Mei vakantie van maandag 22-4-2019 t/m vrijdag 3-5-2019
Nieuwe peuters: Welkom Kiki en Nienke en we wensen jullie veel speelplezier op de peuterspeelzaal.
Afscheid: We hebben afscheid genomen van Tess.
Belangrijk bericht!!!
In het kader van de veiligheid voor onze peuters willen wij U verzoeken om ervoor te zorgen dat de buitendeur
(waardoor u naar binnen en naar buiten loopt) goed achter U (In de klink) dicht te maken.
Alvast bedankt!
Leidsters peuterspeelzaal.

Kids Society Erica

Nieuws vanuit het BSO front
We hebben weer allerlei leuke activiteiten op de planning staan voor de komende
weken.
Op maandag 25 maart hebben we met zijn allen het hele
schoolplein en de voortuin bij de Bijtjes schoon gemaakt. Wat
lag daar veel afval zeg......We zijn er ons weer erg van bewust
gemaakt dat het afval in de afvalbak thuishoort en niet in de
tuin of in de struiken!

Onze creatieve kinderen hebben de groep weer
opgepimpt met zelfgemaakte bloemen. Laat de lente maar
komen, wij hebben er zin in.
Aan onze creatieve koks wordt ook gedacht. Wie o wie
heeft er een leuk idee om iets lekkers en gezonds te
maken.
Vanuit de kinderen was de vraag of we weer eens een keertje gaan brooddegen.
Natuurlijk doen we dat en wat fijn dat de kinderen zelf met ideeën komen.
Bodi, Boris en Elise zijn al goed gewend bij de BSO, superleuk dat ze er zijn!
Dit was het weer, tot de volgende nieuwsbrief!!

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 16 mei.

Ingezonden activiteiten en mededelingen
Kledinginzameling
De lente komt er weer aan! Tijd om de kledingkasten weer
eens onder handen te nemen.
Het hele jaar door kan er op school kleding ingezameld
worden. Hiervoor staat een mooie blauwe container bij de
fietsenstalling. Alle kleding die hier wordt ingezameld, wordt
opgehaald door firma Zaam 2e kans kleding. Het geld dat de
ouderraad hiermee ontvangt, wordt gebruikt voor leuke
projecten en activiteiten op school.
Wie is Zaam 2e kans kleding:
ZAAM is een sociaal maatschappelijk verantwoord start-up. Ze zamelen oud textiel in via (sport) clubs,
buurtverenigingen, scholen ect. De ingezamelde kleding wordt verkocht aan een sorteerbedrijf in Nederland.
Bruikbare kleding wordt doorverkocht aan Oost-Europa en Azië. De rest wordt gerecycled. Een gedeelte van de
opbrengst van de verkoop gaat naar stichting Kind en Brandwond. Zo heeft ook het goede doel baat bij de
onderneming.
Met je oude kleding steun je dus een goed doel en kunnen we de leerlingen iets extra’s aanbieden.

Dus heeft u een volle kledingzak, doe deze dan in de blauwe bak!

