Schooljaar 2019-2020

PRIKBORD 7
3 september 2014

5 maart 2020

Nieuws van de directie
Het voorjaar komt er aan en dat is de periode binnen onze stichting Optimus
waarin gestart wordt met de voorbereidingen voor het volgende schooljaar 20202021. Een van de onderdelen waar ouders/verzorgers regelmatig om vragen is de
planning van de vakanties voor de kinderen. Deze vakantieplanning wordt deels
landelijk en deels regionaal vastgesteld.

Schooljaar 2020-2021 planning vakanties voor leerlingen

De studiedagen voor ons team waarop de kinderen vrij zijn kunnen op dit moment
nog niet gepland worden. Deze dagen zullen op een later tijdstip vastgesteld
worden en aan u als ouders/verzorgers bekend worden gemaakt via het Prikbord
en schoolgids.
Met vriendelijke groet,
Michel van der Kraan directeur
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Verjaardagen
Maart
7
7
10
13
13
14
14
21
22
26
31

Tess van Dieten (2014)
Tyler Keetels (2016)
Jens van Cleef (2012)
Fien Lotterman (2014)
Suze Lotterman (2014)
Anna Walraven (2011)
Aukje van Weijenburg (2009)
Stef Machielsen (2013)
Siem van Gruijthuijsen (2012)
Levi Schonenberg (2015)
Xam Steenbakkers (2015)

groep 1-2
groep 1-2
groep 3-4-5
groep 1-2
groep 1-2
groep 3-4-5
groep 6-7-8
groep 3-4-5
groep 3-4-5
groep 1-2
groep 1-2

Nienke van Huisseling (2008)
Emma van de Camp (2014)
Lars van Boxtel (2011)
Sofie Groote (2012)
Jazzlyn Mackenbach (2014)
Soof van Zwam (2015)
Raoul Graas (2009)

groep 6-7-8
groep 1-2
groep 3-4-5
groep 3-4-5
groep 1-2
groep 1-2
groep 6-7-8

April
3
4
6
9
22
22
29

Oproep:
De ouder die op 15 augustus 2020 het oud papier zou ophalen, is verhinderd.
Welke ouder is in de gelegenheid om dat op die dag over te nemen? Graag uw
opgave aan Emmy van Boxtel, 06-13076779.

Carnavalsfeest op school
Het was een erg geslaagde ochtend op vrijdag 21 februari. Alle kinderen verkleed,
de school mooi versierd en iedereen had het naar de zin.
Graag willen wij iedereen hartelijk bedanken voor de inzet en het beschikbaar
stellen van jullie tijd en ruimte om de kroegentocht een groot succes te laten
worden. De kinderen en wij hebben een ontzettend leuk feest gevierd.
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Nieuws van groep 1-2
Project Insecten
Deze week zijn wij met een nieuw thema gestart: Insecten.
Kriebelbeestje…kleuters vinden ze reuze interessant! Met dit project leren de
kinderen alles over kriebelbeestjes in en rondom huis. Er volgen activiteiten bij
verschillende kriebelbeestjes uit het boek. Met de houtworm rijmen de kinderen,
samen met de bromvlieg kijken ze in de afvalbak en luisteren ze naar klanken in
woorden, met de mieren geven ze zinnen door aan elkaar, bij de mug meppen de
op de klank ‘m’, ze helpen lieveheersbeestje bladluizen te verzamelen, tellen
fruitvliegjes op het fruit, spiegelen de vleugels van de atalanta, leren waarom de
bij zo belangrijk is en nog veel meer. Wij sluiten het project af met een
insectenfeest!
Uitstapje Hooge Vorssel
Op vrijdag 13 maart gaan we naar de Hooge Vorssel waar we een waterles
hebben. We vertrekken die ochtend meteen om half 9 en zijn voor de lunch weer
terug. De kunnen moeten het eten en drinken voor de pauze van 10.00
meenemen naar de Hooge Vorssel. Denken jullie ook aan de stoelverhogers?
Spelletjesmiddag 20 maart
I.v.m. de Ouderdag op vrijdag 20 maart vervalt onze spelletjesmiddag van die
dag. De andere data van dit jaar zijn vrijdag 15 mei en vrijdag 12 juni.
Gymmen
Op vrijdag 20 maart heeft groep 3-4-5 een uitstapje, hierdoor is er plek vrij in de
gymbus. Deze ochtend zullen wij dus weer naar de gymzaal in Ravenstein gaan.
De kinderen moeten om 08.15 op school zijn aangezien de bus op tijd vertrekt. De
juf zal zorgen dat de gymschoenen meegenomen worden, de kinderen mogen
gymkleding meenemen (dit is niet verplicht!).
Klasselunch
Op donderdag 19 maart hebben we met de hele school klasselunch. De kinderen
hoeven deze dag geen lunchpakket mee te brengen. Ze krijgen deze lunch
aangeboden door de AH. Het doel van de lunch is om kinderen bewust te maken
dat een gezonde lunch erg lekker en afwisselend kan zijn.
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Nieuws van groep 3-4-5
Uitstapjes
Komende periode hebben we verschillende uitstapjes gepland staan. Vrijdag 20
maart gaan we naar de Elzenhoek met als thema: lopen, springen, zwemmen,
vliegen en duiken. Woensdag 01 april gaan we naar de Muzelink om naar een
muziekvoorstelling te gaan luisteren. Vrijdag 08 april gaan we naar natuurcentrum
de maashorst voor het project “mieren”. Het vervoer en de begeleiding is al
geregeld. Op vrijdag 20 maart staat ook de ouderendag gepland. We zullen in de
middag daarbij aansluiten, want dan zijn we weer terug op school. We brengen
voor die dag gewoon onze eigen lunch mee. Naderhand sluiten we aan bij de
spelletjes die de bovenbouw organiseert.
Scoor een boek!
Een aantal weken geleden is de medewerker van de bieb bij ons op school
geweest voor het project: scoor een boek. De kinderen mogen na elk gelezen
boek, dit kan thuis of op school, een sticker bal plakken. Ons veld is al aardig
volgeplakt. We hebben ook al een top 10 van de meest favoriete boeken gemaakt.
Volgende week komt er wederom iemand van de bibliotheek om te kijken hoe het
gaat.
klasselunch
Op donderdag 19 maart hebben we met de hele school klasselunch. De kinderen
hoeven deze dag geen lunchpakket mee te brengen. Ze krijgen deze lunch
aangeboden door de AH. Het doel van de lunch is om kinderen bewust te maken
dat een gezonde lunch erg lekker en afwisselend kan zijn.

Nieuws van groep 6-7-8
Scoor een boek!
Nu alle boekbesprekingen afgerond zijn, proberen we de kinderen bewust te
maken hoe belangrijk het is om te blijven lezen. Inmiddels hebben we bezoek
gehad van de bibliotheek. De kinderen mogen na elk gelezen boek, dit kan thuis of
op school, een sticker bal plakken. Ons veld is al aardig volgeplakt. We hebben
ook al een top 10 van de meest favoriete boeken gemaakt. Volgende week komt
er wederom iemand van de bibliotheek om te kijken hoe het gaat.
Klasselunch
Op donderdag 19 maart hebben we met de hele school Klasselunch. De kinderen
hoeven deze dag geen lunchpakket mee te brengen. Ze krijgen deze lunch
aangeboden door de AH. Het doel van de lunch is om kinderen bewust te maken
dat een gezonde lunch erg lekker en afwisselend kan zijn.
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Ouderendag
Op vrijdag 20 maart is de Ouderendag. De kinderen van groep 6-7-8 hebben
uitnodigingen verstuurd naar opa’s oma’s en mensen uit de buurt. Voor deze
mensen verzorgen zij een gezellige lunch. De kinderen kunnen op school
inschrijven voor een zoet of hartig gerecht, bijvoorbeeld broodje gezond, wraps,
krentenbrood, cake, taart enz.
Het is de bedoeling dat de kinderen de gerechtjes vrijdagochtend meebrengen. We
zorgen dan dat het op een goede plek bewaard wordt, zodat het ’s middags tijdens
de lunch gebruikt kan worden. Groep 1 t/m 5 zal aansluiten na de lunch om mee
spelletjes te spelen.
Uitstapjes groep 6-7-8
Op vrijdag 3 april staat een uitstapje gepland naar de Hooge Vorssel. We
vertrekken direct om 8.30 uur en zijn rond 12.00 uur terug op school.
Op donderdag 9 april gaan we naar Techno Promo in Cuijk. Vertrek om 8.30 uur
en we zijn rond 12.15 uur terug op school.
Voor beide uitstapjes zijn we op zoek naar vervoer en begeleiding. Onze
klassenouder zal u hiervoor benaderen.
Definitief en voorlopige schooladvies
Inmiddels zijn de definitieve en voorlopige schooladviezen met ouders en kinderen
besproken. De kinderen van groep 8 hebben inmiddels een definitieve schoolkeuze
gemaakt en zich hiervoor aangemeld. De kinderen van groep 7 gaan op zoek naar
een geschikte vervolg richting. Iedereen veel succes gewenst!
Huiswerk groep 8
Afgelopen week hebben de kinderen van groep 8 een oude eindcito mee naar huis
gekregen. De kinderen maken een aantal taken, nemen de toets weer mee naar
school en daar bespreken we hoe je naar de vraagstelling moet kijken en hoe je
het beste voorbereid kunt zijn op de toets. De kinderen ervaren dat het belangrijk
is om goed te lezen en ervaren zo minder stress voor de toets. Het geeft ze
vertrouwen!
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Agenda
5 maart:

Prikbord nr. 7

13 maart:

groep 1-2 naar Hooge Vorssel

19 maart:

Klasselunch: voor alle groepen (geen lunchpakket nodig)

20 maart:

groep 3-4-5 naar De Elzenhoek

20 maart:

Ouderendag

27 maart: aangekondigde brandoefening
1 april: groep 3-4-5 naar Muzelink
2 april:

Prikbord nr. 8; vergadering leerlingenraad

3 april:

groep 6-7-8 naar Hooge Vorsel

8 april:

groep 3-4-5 naar De Maashorst

9 april:

groep 6-7-8 naar Techno Promo Cuijk

10 april:
13 april:

studiedag team; kinderen vrij
2e Paasdag

14-15-16 april:

Eindtoets groep 8

17 april:

Koningsspelen

20 april t/m 5 mei:

meivakantie
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