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Vergadering KCR
Leescafé gr 3, 14.00 – 15.00 uur
Vergadering OV

Vervangingen
do
9 mei

Juf Annet (1d) wordt vervangen door juf Dagmar

Sportdag 2019 groepen 1 t/m 4
Woensdag 12 juni heeft groep 1 t/m 4 sportdag. Er zijn al heel wat aanmeldingen voor het helpen bij deze dag maar we hebben nog meer hulp nodig!
De sportdag vindt ook dit jaar weer plaats op de grasvelden bij Scouting Leonardus. Ook opa’s en
oma’s mogen komen helpen! Opgeven kan bij de leerkracht van uw kind. Alvast bedankt!
Sportdag groep 5 t/m 8
Zoals u hebt kunnen lezen op de kalender vindt de sportdag voor de bovenbouw plaats op donderdag
6 juni 2018. Net als vorig jaar gaan we naar het terrein van HAC in Stiphout om echte atletiekonderdelen te gaan beoefenen. De groepen 6 t/m 8 gaan op de fiets en groep 5 gaat met de auto hier naar toe.
Op deze dag hebben we ook uw hulp nodig.
Wij zijn op zoek naar enthousiaste begeleiders die mee willen helpen.
Per klas zoeken wij 2 of 3 begeleiders. Zij ondersteunen de groepsleerkracht met het noteren van de
prestaties en het begeleiden van de kinderen bij de onderdelen. Ook zijn wij op zoek naar begeleiders
die met ons mee willen fietsen (groep 6, 7 en 8) en auto’s om groep 5 naar het terrein te brengen en te
halen.
Mocht u willen helpen deze dag, maar komt u in de knoop met de tussenschoolse opvang van uw andere kinderen, meldt u zich dan even bij juf Kim of juf Joan. Er wordt dan voor een passende oplossing
gezorgd. De eindtijd (15.00 uur) van de onderbouw is ook de eindtijd van de sportdag van de bovenbouw.
U kunt zich opgeven via de lijsten van de klas van uw kind. Graag vóór 24 mei 2019
De sportwerkgroep
Samenloop voor Hoop
Morgenmiddag om 12.30 uur kunt u nog inschrijven om hieraan deel te nemen (aula Basstraat). We
gaan 24 minuten wandelen voor het goede doel KWF-kankerbestrijding. Verdere toelichting vindt u in
de brief die als bijlage wordt meegezonden met deze nieuwsbrief.
Groepen 1/2
Na twee weken vakantie zagen we onze kleuters gisteren weer graag naar school komen. Vol verhalen
over waar ze geweest zijn en wat ze hebben meegemaakt en blij om hun klasgenootjes weer te zien. Deze week gaan we starten met het thema Vervoer.
We gaan samen ontdekken wat voor vervoersmiddelen er allemaal zijn, hoe ze
eruit zien en hoe ze werken. We gaan het hebben over het verkeer en we gaan een
wandeling door de wijk maken; wat is daar allemaal te zien? De kinderen mogen
van alles meebrengen wat met het thema Vervoer te maken heeft.
Groepen 3
Leescafé
Aanstaande donderdag is ons laatste leescafé! We starten om 14.00 en eindigen om 15.00 uur.
U kunt zich inschrijven bij de deur.
Bibliotheek
Afgelopen vrijdag heeft u van ons een berichtje gehad via SocialSchools met daarin informatie over het
bezoek aan de bibliotheek in de stad. Vrijdag 24 mei gaan allebei de groepen 3 naar de bieb. Groep 3a
gaat meteen om 8.30 uur en groep 3b om 10.00 uur.

@ikcdebundertjes

https://www.facebook.com/bundertjes

Wij zijn nog op zoek naar ouders die met ons mee willen rijden en een groepje willen begeleiden. Geef
u snel op. Dit mag ook gewoon bij de eigen leerkracht. Alvast bedankt!

Groepen 4
Weer goed gestart!
Nog even te gaan in groep 4.
Deze week gaan de spullen mee naar huis voor de tafel van 3. De laatste tafel voor dit jaar.
Kijken of we die ook weer allemaal goed geoefend krijgen?
Deze week ook start van het nieuw thema Blink: De wereld rond.
U gaat daar vast meer over horen!

Groepen 5
Deze week wordt les 3 van mediawijsheid gegeven: Wij sturen aardige berichten (Wat je geeft krijg je
terug). Tijdens de les maken de kinderen kennis met alle 6 basisemoties (blij, verdrietig, boos, bang,
afkeer en verrassing) én de 5 zelfbewuste emoties (schaamte, trots, empathie/medeleven en schuldgevoel). Zij leren deze in zichzelf te herkennen, door zich in te leven in voorbeelden van sociale mediaberichten.
Donderdag krijgen de kinderen van groep 5a het leerblad mee naar huis van het laatste thema van
geschiedenis: Het leven in de stad. De toets wordt vrijdag 17 mei afgenomen.
Deze week staat ook een aantal toetsen gepland: rekentoets (blok 10), taaltoets (thema 7) en een zinnendictee (thema 7). Succes met de voorbereidingen!
Groepen 6
Na een heerlijke, welverdiende meivakantie zijn we gisteren in de groepen 6 weer fris van start gegaan
voor de laatste periode van dit schooljaar. Inmiddels zijn we druk bezig om de kinderen voor te bereiden voor de stap naar groep 7. Dit doen we onder meer door gebruik te maken van de 7 gewoontes
van de Leader in me.
- Wat wil IK graag leren in groep 7?
- Wat moet IK hiervoor doen in groep 6?
- Op welke wijze ben IK in de groep proactief en leider van mijn eigen leerproces?
- Hoe creëer IK een win-win situatie zodat IK niet alleen verder kom maar wij als groep?
Voor de leerlingen, maar ook voor ons als leerkrachten is dit een interessant traject om samen te belopen. Door veel hier mee bezig te zijn zien we dat kinderen bewust worden van de stappen die ze maken en mogen ze hier uiteraard erg trots op zijn. Dat zijn wij ook!
Groepen 7
We hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad en helemaal klaar is voor alweer de laatste periode van dit schooljaar!
Op dinsdag 21 mei staat het praktisch verkeersexamen voor groep 7 op het programma. We hopen dat
alle kinderen de fietsroute inmiddels een of meerdere malen geoefend hebben. Op de site
http://fietsverkeersexamen.nl/ kunt u de route nog eens bekijken als u wilt.
Wij worden voor het examen om 13.15 uur verwacht bij de Cacaofabriek. Dat betekent dat wij rond
12.45 uur van school weg willen fietsen. De kinderen van groep 7 zullen deze dag tussen de middag op
school eten zodat we gezamenlijk op tijd kunnen vertrekken. We zijn nog op zoek naar enkele ouders
die met ons mee willen fietsen naar de Cacaofabriek. Mocht u mee willen, laat u dit dan weten aan de
leerkracht van uw kind?
‘Gevonden’
In ons fietsenhok (Basstraat) staat al een hele tijd een jongensfiets (donkerrood/zwart) met een kapotte
band. Van wie is deze fiets????? Graag melden bij meneer Rob (conciërge).
Bijlage
GGD / flyer ‘Bedplassen, daar wil je toch vanaf’, informatieavond dinsdag 14 mei
Oudervereniging / Samenloop voor Hoop Helmond 2019

