19. Nieuwsbrief 17 mei 2019
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GSO (toetsweken)
studiemiddag, alle kinderen zijn om 12.35u vrij
sportdag bovenbouw
sportdag middenbouw
HePi vakantie

PBS nieuwe gedragsregel
We zijn al bij de 176 ballen in de ballenbuis en
hopen snel de 180 te halen.
Maandag 20 mei starten we met een nieuwe
gedragsverwachting: “ik ben te vertrouwen”.
We gaan hier 3 weken aan werken t/m 14 juni.
Executieve functies (leren leren)

Zoals u weet is dit een speerpunt van ons voor dit jaar en de komende
jaren. We zijn erg blij met de spulletjes die al op school zijn afgegeven
door de vader van Guusje. De spulletjes helpen ons in beeld te
brengen wat wij oefenen. Dank je wel dat wij dit mogen lenen. Hebt u
ook nog spulletjes die wij kunnen gebruiken neem dan contact op met
juf Yura.
Doe-middag
Vrijdag 24 mei organiseren wij een doe-middag op school van 14.00
tot 15.00 uur. Hierover heeft u als het goed is afgelopen week een
brief ontvangen via uw kind. Wij zouden het heel leuk vinden als er
voor elk kind tenminste één ouder komt kijken en meedoen. Vult u het
briefje in zodat we weten of we u kunnen verwachten?
Sportdag
Bij deze nieuwsbrief krijgt u informatie over de sportdag van maandag
27 mei (groepen 7-8) en dinsdag 28 mei (groepen 1-6)
Vervangingen
U hoort via de media ook dat het lastig is om vervanging te regelen als
leerkrachten ziek zijn. Gelukkig lukt het ons steeds om toch weer
mensen voor de groep te krijgen. Zelfs zonder al te veel verschillende
gezichten.
In de nieuwsbrief voor de vakantie stonden een aantal namen die
inmiddels zijn gewijzigd.

Hieronder de vervanging voor de komende week. De week erna durven we nog
niet te vermelden omdat er steeds wijzigingen worden doorgegeven.
Maandag 20 mei: juf Baukje in groep 2/3
Maandag 20 mei: juf Marjolein in groep 7c
Dinsdag 21 mei: juf Manon in groep 7c
Dinsdag 21 mei: juf Baukje in groep 7b
Woensdag 22 mei: meneer Leon in groep 8a
Woensdag 22 mei: juf Nicole in groep 7c
Donderdag 23 mei: meneer Leon in groep 8a
Vrijdag 24 mei: meneer Melvin in groep 5/6
Stemmen op meneer Peter
Helaas is Meneer Peter niet door naar de volgende ronde voor Conciërge van het
jaar. Dit vinden wij heel jammer. Meneer Peter had het wat ons betreft namelijk
zeker verdiend. Mocht u gestemd hebben, dan bedanken wij u hiervoor. Meneer
Peter is voor ons sowieso een TOPPER!
Avondvierdaagse regio
In de komende week of weken wordt in verschillende plaatsen in onze regio de
avondvierdaagse gelopen. U kunt uw kind zelf aanmelden bij de organisatie.
21-24 mei in Dongen, Oosterhout, Made en Wagenberg.
20-23 mei in Raamsdonksveer
3-6 juni in Geertruidenberg
5-8 juni in Rijen
Kinderstembureau
Dit keer kunnen de kinderen stemmen voor bellenblaas of vliegtuigje.
Het winnende speeltje wordt uitgereikt op 5 juni bij Spelen in het Slotpark. De
organisatie gaat dan met simpele spelletjes de kinderen laten ervaren dat
buitenspelen leuk is en dat je daar zeker ook het park voor kunt gebruiken.

