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Algemene mededelingen
Per 1 mei start de nieuwe directeur Miranda de Graauw op onze school. Ze zal proberen om u, na de meivakantie, snel te ontmoeten.
In de brief op de infokalender van de maand april stelt ze zich voor.
We wensen haar veel succes.

Nieuwe leerlingen
In de maand april zijn er op onze school geen nieuwe leerlingen in de groepen 1/2 ingestroomd.

Terugblik activiteiten afgelopen maand

Alle groepen – Eitje Tik spel
Donderdag 13 april hebben wij op school weer het spel “Eitje Tik” in elke groep gespeeld.
Dat gaat als volgt:
Twee kinderen staan tegenover elkaar, de klas zegt een versje op en de gekookte eieren tikken tegen elkaar.
Dit gaat door totdat er per groep één winnaar over blijft.
Onze eierkoningin van dit schooljaar is geworden Nienke Gilsing! Gefeliciteerd Nienke.
Er zaten weer veel mooie eieren tussen. Tot volgend schooljaar….

Groep 7 - Verkeersexamen
Op donderdag 6 april hebben alle kinderen van groep 7 deelgenomen aan het praktisch en theoretisch verkeersexamen van VVN. Alle kinderen hebben beide
examens succesvol afgelegd. Iedereen is geslaagd en krijgt binnenkort het officiële verkeersdiploma overhandigd. Proficiat!

Activiteiten komende maand
Groep 1/2 – Poetsen kleuterklassen
In de week van 29 mei t/m 2 juni gaan wij onze klassen weer poetsen.
Hierbij hebben we altijd veel hulp nodig van (groot)ouders.
We willen u daarom de data vast doorgeven. Op een later tijdstip volgt er meer informatie.

Groep 8
Op woensdag 10 mei gaat groep 8 op excursie naar Goudsmit Magnetics. Deze excursie inclusief vervoer is georganiseerd door de techniekcoach Bertie
van de Velden.
Vrijdag 12 mei gaat groep 8 pelgrimeren. Dit project wordt aangeboden door vrijwilligers van de Pelgrimshoeve Kafarnaüm in
Vessem. Het project omvat één dag. Het is een pelgrimstocht voor onze leerlingen, met als doel hen bewust te maken van het
feit, dat ze zelf op hun eigen levenspad lopen en een weg moeten leren kiezen. Het middel dat daarvoor gebruikt wordt is een
wandeltocht vanaf onze school naar de pelgrimshoeve in Vessem. De vrijwilligers gebruiken op deze dag allerlei symbolen en
vergelijkingen uit de pelgrimswereld om de leerlingen bewust te laten worden van hun eigen pelgrimstocht door het leven!
De kinderen zijn de hele dag onderweg en komen tussen de middag niet thuis.
Zorg dat ze goede loopschoenen aan hebben en ook regenkleding bij zich hebben, want het gaat ook door als het regent.
Ze moeten een lunchpakket en drinken meebrengen. Voor onderweg mogen ze ook wat te snoepen meenemen. Ze zijn
waarschijnlijk iets eerder dan half vier weer thuis.

Schoolconferentie 23 mei 2017
Nieuwe poging, we willen u opnieuw de kans geven om deel te nemen aan de schoolconferentie. De geplande schoolconferentie in oktober is niet
doorgegaan vanwege te weinig inschrijvingen. Op 8 mei ontvangt u de uitnodiging voor de Schoolconferentie op 23 mei om 20.00 uur. Deze avond is dé kans
om je op de hoogte te stellen van de nieuwe ontwikkelingen, die spelen op de school van uw kind.
U, als ouder, krijgt de kans op een inkijkje in school. Door verschillende leerkrachten worden over diverse onderwerpen workshops gegeven; Bijvoorbeeld de
methode “Kijk”, werken met “Snappet”, Automatiseren en Meer- en Hoog begaafdheid.
U mag deze avond als ouder niet missen….
U kunt zich aanmelden via het antwoordstrookje wat u op de uitnodiging vindt.

Mededelingen partners Brede School - overig
DODENHERDENKING donderdag 4 mei 2017
Het 4 mei Comité Hoogeloon organiseert ook dit jaar de dodenherdenking.
Herdenking
De herdenking begint op 4 mei om 19.00 uur met een gezamenlijke dienst in de St. Pancratiuskerk. Daarna volgt
om ongeveer 19.45 uur de stille tocht naar het Valensplein, in aanwezigheid van de fanfare, scouting en beide
gilden. Om 20.00 uur worden er – net als in de rest van Nederland – twee minuten stilte in acht genomen om de
oorlogsslachtoffers te herdenken.
Het zou mooi zijn als de leerlingen van de basisschool massaal meedoen met de jaarlijkse dodenherdenking. Ook
kinderen uit Hoogeloon die elders op school zitten zijn uiteraard van harte welkom.
Wij nodigen daarom alle kinderen van basisschool de Vest en hun ouders uit om hierbij aanwezig te zijn.

Oorlogsmonument
Basisschool de Vest heeft het oorlogsmonument op het Valensplein geadopteerd.
Daarom besteden leerlingen van groep acht elk jaar extra aandacht aan de dodenherdenking. Zij schrijven gedichten en
verhalen, zetten ervaringen op papier. Deze worden dan door de kinderen zelf voorgelezen tijdens de herdenkingsdienst in
de kerk.
Op het oorlogsmonument zijn vier herinneringsplaten aangebracht van gesneuvelde soldaten. Hier wordt aan het eind van
de herdenking een bloemenhulde gehouden. U kunt hieraan bijdragen met bloemen uit de tuin of van de bloemist, of
zelfgemaakte bloemen of tekeningen. Voor de kinderen van groep acht zorgt het comité voor bloemen.
Landelijk thema
Wij sluiten aan bij het landelijk thema van dit jaar: Geef vrijheid door, de kracht van het persoonlijke verhaal.
Op 4 mei herdenken we de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en het oorlogsgeweld sindsdien. Ook staan we erbij
stil dat sinds 1945 de wereld nog geen dag vrij is geweest van oorlog. Op dit moment zijn er ruim 60 miljoen mensen op de
vlucht voor geweld, vervolging en oorlog.
Als de vrijheid op de proef wordt gesteld moeten we haar steviger omarmen.

Leven in vrijheid is een groot goed, iets dat niet vanzelfsprekend is. Terugkijkend naar het verleden moeten we proberen hieruit lessen te trekken voor het
heden en de toekomst. Wij moeten onze ogen niet sluiten, maar de verhalen hoe we die vrijheid verworven hebben doorgeven.
Een moment om hier even bij stil te staan is 4 mei. Stilstaan bij het geweld in de wereld en overwegen dat het beter zou moeten en kunnen. Laten blijken dat
oorlog en geweld niet kan en niet mag in onze maatschappij.
Alle gesneuvelden van de verschillende oorlogen worden op 4 mei herdacht. Ook wordt aandacht gevraagd voor alle doden en gewonden tengevolge van
ruzie en geweld, waar ook ter wereld.
Doe dus mee op donderdag 4 mei en laat zien dat wij het belangrijk vinden om de vrijheid door te geven. Spreek af met elkaar om de vrijheid door te geven.
Kom gewoon en blijf niet achter.
U bent van harte welkom.

