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Op de laatste schooldag, vrijdag 14 juli, sluiten wij de schooldeuren om 12.00 uur.
Die dag verschijnt er nog een zomereditie van de infokalender.

Algemene mededelingen
Ouderavond naar aanleiding van het tweede rapport
Op maandag 3 juli vinden de oudergesprekken plaats n.a.v. het tweede rapport.
Bij het tweede rapport worden niet alle ouders uitgenodigd.
U kunt zelf voor 30 juni bij de leerkracht aangeven of u een gesprek wenst. De leerkracht maakt dan met u een afspraak m.b.t
tijdstip.

Studiedagen schooljaar 2017-2018
Donderdag 7 september 2017
Woensdag 6 december 2017
Dinsdag 20 februari 2018
vrijdag 30 maart 2018
vrijdag 18 mei 2018
maandag 25 juni 2018 (kermis)

Nieuwe leerkracht lichamelijke opvoeding
Met ingang van het nieuwe schooljaar wordt Roy Vissers onze nieuwe vakdocent lichamelijke opvoeding.
Roy vervangt daarmee Koen Wouters.
Deze gymlessen blijven staan op de woensdagen.

Nieuwe leerlingen

In de maand juni zijn bij de kleutergroepen ingestroomd:
Cas Beijens in groep 1/2A
Sam van Ham in groep 1/2B
We wensen deze leerlingen veel plezier op onze school!

Terugblik activiteiten afgelopen maand

Creatief denken
Ra, ra, wat is hier gebeurd."
Dit was één van de vragen die de kinderen stelden aan docenten die per ongeluk de koffiekamer binnenkwamen. De hersencellen
van de juffen en meesters draaiden dan even overtoeren. Dat hadden ze natuurlijk niet verwacht. Ze kwamen alleen wat pakken en
nu moesten ze nadenken.
En daar ging het om tijdens de workshops Pling! Ik wilde de kinderen iets leren over ons brein, over hoe vaste gewoontes je denken
soms belemmeren en hoe je ervoor kunt zorgen dat je je creatieve brein ´aan´ zet.

De afgelopen 6 weken mocht ik dus lesgeven aan een aantal kinderen van groep 5,6 en 7 op onze school. En wat is het toch leuk
om zelf eens te ervaren hoe het is om voor de klas te staan. Hoe interessant, leerzaam, confronterend, leuk en soms weleens
moeilijk het is om kinderen iets bij te brengen. Een geweldige ervaring waar ik zeker ook in mijn werk als trainer/faciliteerder
creatief denken de vruchten van pluk.

Ik weet zeker dat andere ouders ook
een interessant verhaal hebben, dus
meld je gewoon aan bij Kim Schilders
voor volgend jaar als je ook iets wilt
delen met de kinderen.
Hartelijke groeten,
Marieke van Dijk

Wij bedanken Marieke natuurlijk voor
haar tijd en inzet. De kinderen hebben
veel geleerd en waren erg enthousiast.

Verrassing Houthandel Gooskens
Tijdens de drukkende hitte van de
afgelopen week kreeg onze school een
aangename traktatie:
Houthandel Gooskens liet op donderdag
22 en vrijdag 23 juni ijsjes bezorgen voor
de hele school.
We hebben genoten van deze verkoeling.
Hartelijk bedankt!

Groep 7

Op donderdag 22 juni heeft groep 7 het project "Doar hedde de Guld" op actieve wijze afgerond in het bos
van gilde St. Sebastiaan. Onder snikhete omstandigheden waren diverse gildebroeders in gilde uitrusting paraat
om de kinderen van groep 7 een leerzame en actieve middag te bezorgen. Er werd in groepen geschoten met kruisboog en geweer
en werd ervaren hoe moeilijk vendelen eigenlijk wel is. Ook werd geoefend op de grote trom. Op kermismaandag zijn nog
dertien kinderen eregast geweest van gilde St. Joris tijdens het Koningsschieten.

Dinsdag 20 juni heeft kinderboekenschrijfster Martine Letterie groep 7 bezocht.
Op zeer enthousiaste wijze wist zij alle kinderen te boeien met het vertellen over
haar werk en personages die er in voorkomen.
Met name over het boek "Eenzaam in de oorlog" waarin de oorlogsherinneringen
van voormalig burgemeester van Amsterdam, Ed van Thijn zijn verwerkt maakte
veel indruk.
Kinderen wisten goede vragen te stellen en waren scherp in het beantwoorden
van de afsluitende vragenronde.
Het bezoek van Martine Letterie heeft een positieve bijdrage geleverd aan
leespromotie in groep 7.
Daags na haar bezoek werd haar boek "Kinderen met een ster" bekroond met een zilveren griffel !!

Activiteiten komende maand

Groepen 1-2
Foto’s Tot vrijdag 7 juli kunnen er USB sticks aangeleverd worden om de foto’s van uw kind op te zetten die
de afgelopen periode gemaakt zijn in de klas.

Kennismaken in de nieuwe groep
Op dinsdagmiddag 11 juli gaan alle kinderen van de huidige groep 1 en 2 kennismaken in hun nieuwe groep.

Groep 7

In het kader van techniekpromotie op de basisschool bezoeken kinderen van groep 7 op
woensdag 5 juli Vencomatic in Eersel. Een nationaal en internationaal toonaangevend bedrijf dat
helemaal is gericht op alles wat te maken heeft met het houden en verzorgen van kippen. Ook het
gebouw zelf zit vol met technische en ingenieuze toepassingen op het gebied van techniek
en energiegebruik.

Groep 8
Dinsdag 11 juli generale repetitie van de musical: De DJ draait door.
Woensdag 12 juli 10.00 uur opvoering van de musical “De DJ draait door” voor alle kinderen van de school.
Woensdag 12 juli 19.00 uur opvoering van de musical “De DJ draait door” voor alle belangstellenden.
Donderdag 13 juli de kinderen van groep 8 hoeven pas om 10.30 uur op school te zijn.
Donderdag 13 juli 14.45 uur worden de kinderen van groep 8 uitgezwaaid.
Vrijdag 14 juli de kinderen van groep 8 zijn vrij.

Nieuws vanuit de MR

Onderstaand is besproken in de MR vergadering van 20 juni:
Er is van gedachte gewisseld over de staking.
Formatie is besproken, dit is bijna rond.
Kosten TSO, dit is besproken met NummerEen.
Dit wordt vervolgd in de agenda van september.
Over de verbouwing is helaas nog steeds geen uitsluitsel.

Er hebben zich geen kandidaten gemeld voor de vacature MR.
Daarom is bij deze Sandra van der Linden herkozen.

Mededelingen partners Brede School - overig
Click Culinair
Zit jij in schooljaar 2017 – 2018 in groep 6, 7 of 8?
En: kom je uit de gemeente Reusel-De Mierden, Bladel of Eersel?
Doe dan mee met de Click Culinair Battle en word de Click Culinair Chef van 2017.

Hoe word je Click Culinair chef?
1. Kom je uit de gemeente Reusel-De Mierden, Bladel of Eersel?
Vorm een team of geef je alleen op en doe mee!
2. Bedenk een origineel gerecht.
Een voor-, hoofd of nagerecht. Gezond en lekker.
3. Maak thuis je gerecht.
4. Maak tijdens het koken foto’s, video, een blog of vlog.

Zorg voor een smakelijke presentatie.
Deze presentatie stuur je in met je inschrijving.
5. Vanaf vandaag tot en met 1 juli 2017 kun je je aanmelden via
info@cultuurplazadekempen.nl of op www.cultuurplazadekempen.nl bij click culinair.
Vergeet niet het gerecht, de ingrediënten en foto’s, video of vlog mee te sturen!
Graag de video of vlog in een MP4 bestand.

En dan?
6. Jullie gerecht wordt beoordeeld door een vakkundige jury op
presentatie en ingrediënten.
Op 11 september maken we de winnaars bekend.
Uiteindelijk zijn er dan nog 15 teams/personen in de race.
Deze teams worden uitgenodigd voor twee KookBattleworkshops op het Pius X-College.
7. In de laatste kookbattle beslist een deskundige jury wie er door mag naar de volgende ronde.
8. Samen met een topkok in een echt restaurant gaan jullie je gerecht koken voor gasten. Je gerecht komt op het menu te
staan van een van de restaurants die deelnemen aan de kookbattle in Eersel, Bladel of Reusel-De Mierden. Een vakjury
beoordeelt welk team/persoon uiteindelijk de battle heeft gewonnen en zich de Click Culinair Chef van 2017 mag noemen.
Die mag zijn/haar gerecht koken en presenteren op een speciale sponsoravond bij de winterfeesten in Reusel-De Mierden.

Voor de ouders
Waarom Click culinair?
Als nieuw onderdeel van onze click activiteiten organiseren we Click Culinair. Click Culinair is een kookwedstrijd voor kinderen uit
groep 7 en 8 uit de gemeenten Reusel-de mierden, Bladel en Eersel.
De opdracht voor deze kookwedstrijd is: maak een origineel smaakvol gerecht en presenteer het op een leuke manier. In teams van
2 of alleen strijden de kinderen om een plaats in de ‘MegaKookBattle’ die op een nader te bepalen tijdstip plaats vindt.

AANMELDEN KAN T/M 5 JULI VIA INFO@CULTUURPLAZADEKEMPEN.NL OF KIJK OP
WWW.CULTUURPLAZADEKEMPEN.NL

Lezen in de zomervakantie
Het einde van het schooljaar komt in zicht en de zomervakantie lonkt.
Heerlijk natuurlijk, maar vaak lezen kinderen in de vakantie
minder dan normaal. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen
Met 15 minuten lezen per dag
die in de vakantie niet lezen, na de vakantie een terugval in
wordt de
leesontwikkeling hebben, doordat niet dagelijks meer geoefend wordt. Het gevolg is dat leerlingen bij
woordenschat
de start van het nieuwe schooljaar niet meer het niveau hebben dat ze voor de zomervakantie hadden.
uitgebreid met 1000
Dit wordt de zomerdip genoemd. Het is dus belangrijk dat uw kind ook in de vakantie blijft lezen.
woorden per jaar
per jaar.

Tips tegen een zomerdip:
1. De Vakantie Bieb-app Digitaal lezen op een tablet met de VakantieBieb-app.
De app bevat een leuke selectie leesboeken. Kijk voor meer informatie op www.vakantiebieb.nl
Deze app is gratis, ook als je geen lid bent van de bibliotheek.
2. De Luister Bieb-app Wist je dat de bibliotheek honderden luisterboeken heeft? Geniet in de auto op vakantie of lekker in je
achtertuin van de vele boeken die je gratis kunt downloaden! Kijk voor meer informatie op www.bibliotheek.nl/luisterbieb
3. Stop vooral zelf niet met lezen! Laat je kind zien dat lezen leuk is en juist iets is wat je voor je plezier doet. Pak dus lekker
zelf je favoriete boeken (of gooi je e-reader vol) en ga lezen. Wist je dat vooral het voorbeeld van vader zien lezen een
positief effect heeft op kinderen?
4. Kinderboeken mee! De meest voor de hand liggend tip is natuurlijk: neem leuke kinderboeken mee in je koffer! Ga vooraf
ook samen naar de bibliotheek en laat je kind zelf boeken uitkiezen voor de vakantie. Boeken die nog te moeilijk zijn, kun je
voorlezen of samen lezen.
5. Op vakantie? Neem leuke spellen mee. Tijdens regenachtige dagen slaat de verveling snel toe, maar ook als de zon
schijnt zijn talige spelletjes een leuk tijdverdrijf, zoals scrabble (junior) of Maan roos vis spelletjes voor de beginnende
lezers..

6. Naar het museum Op je vakantiebestemming zijn vast een paar boeiende musea te vinden waar jezelf nog nooit aan
gedacht had.
7. Lezen is overal Denk aan de menukaart in het restaurant, borden onderweg, foldertjes van de dierentuin die je wil gaan
bezoeken, een boekje over het land waar je naar toe gaat of een informatief boekje over een favoriet onderwerp van je kind.
Ook strips, leesboeken en kindertijdschriften zijn leuk èn zinvol om te lezen.
Vertier op de achterbank Voor lange autoritten zijn niet alleen vakantieboeken superleuk en leerzaam, maar ook een tablet is
tegenwoordig populair op de achterbank. Een paar goede apps erop en rijden maar! En zeker ook nummerbordtaalspelletjes met
de hele familie

Brugklas Bikkels, is bedoeld voor huidige groep achters die aan het einde van dit
schooljaar de overstap gaan maken naar de middelbare school.
Tijdens de training leren de deelnemers alles wat ze moeten weten om vol zelfvertrouwen
een goede start te maken op de nieuwe school.






Wat gaat er veranderen als brugklasser en hoe ga je daarmee om?
Hoe maak je nieuwe vrienden en wat doe je tegen pestkoppen?
Hoe blijf je ontspannen en hoe maak je een stevige, zelfverzekerde indruk?
Wat zijn de do's en don'ts op de middelbare school?
Social media: wat kun je er wel en niet mee?
Meer informatie via https://www.bikkeltrainingen.nl/brugklastraining_brugklas-bikkels/
Ouders kunnen hun zoon of dochter aanmelden via het secretariaat van Spectrum Brabant op het telefoonnummer 040-2549348 of
via het mailadres zorg@spectrumbrabant.nl.
met vriendelijke groeten, Carola Messing - Psycholoog NIP/Cognitief gedragstherapeut VGCT i.o./Bikkeltrainer©

