13. Nieuwsbrief 7 februari 2020
Data van belang
11 februari
19 februari
21 februari
2 maart
18 maart

:
:
:
:
:
:

studiemiddag, leerlingen vrij om 12.35u
rapporten met de kinderen mee (groepen 1 t/m 7)
kennismaken nieuwe leerlingen
carnavalsviering en start vakantie om 15.05u
eerste schooldag na carnavalsvakantie
studiedag, leerlingen vrij

Rapporten
Komende dinsdag krijgen de kinderen hun rapport mee. Wilt u het
plastic mapje en de 2 kartonnen kaften weer meegeven naar school
zodat we het 2e rapport daar in kunnen doen aan het einde van het
schooljaar.
Vervangingen
Juf Kim is vanaf 3 februari met ziekteverlof vanwege een operatie. We
wensen haar natuurlijk een voorspoedig herstel. Juf Silvia gaat met
verschillende kinderen werken op de vrijdag en juf Anneke op de
maandag of dinsdag.
dinsdag 11-2: juf Suzanne groep 8a, meneer Ruud werkdruk
Woensdag 12-2: juf Suzanne groep 4/5, meneer Bas werkdruk
meneer Eugène groep 7/8, juf Lisette werkdruk
donderdag 13-2: juf Silvia groep 6c, juf Yvet werkdruk
vrijdag 14-2: meneer Joep 7a, juf Marjolein werkdruk
dinsdag 18-2: juf Suzanne groep 8b, juf Whitney werkdruk
woensdag 19-2: juf Suzanne groep 7/8, Lisette bapo
donderdag 20-2: juf Silvia groep 5b, juf Kimberley werkdruk
Vromans bakkers in Gilze
De groepen 3 van onze school hebben als thema
‘’lekker eten’’. Groep 1-2 werkt aan het thema
Museum. Naar aanleiding van deze thema’s
hebben wij een bezoek gebracht aan bakkerij
Vromans in Gilze. Bij binnenkomst werden we
met open armen en veel enthousiasme ontvangen. De bakker en
bakkersvrouw hebben ons rondgeleid door hun winkel en de bakkerij.
Meteen voelde iedereen de passie waarmee de bakker vertelde over
zijn vak en de producten die hier gemaakt worden. Wij hebben
verschillende dingen gezien zoals: de machines, de granen, de
koelingen, de ovens en de vrachtwagens. Ook hebben de kinderen
heerlijke eierkoekjes mogen versieren en vervolgens opgesmuld.
Zowel de kinderen als de leerkrachten hebben hier van genoten en zij
hebben veel geleerd.
Bakkerij Vromans bestaat Negentig jaar, drie generaties.
Familierecepten en bijzondere producten gaan hand in hand.
Wij bedanken hen voor deze leerzame excursie!
Carnaval vieren op school
Op 21 februari vieren we met alle kinderen, juffen en meesters het
carnavalsfeest op school. In de brief vindt u meer informatie.

Pleegzorg zoekt i.s.m. gemeente Oosterhout nieuwe pleeggezinnen
Pleegzorg zoekt verschillende
pleeggezinnen voor kinderen die
door omstandigheden niet thuis
kunnen wonen. Ze verblijven dan
voor korte of langere tijd in een
pleeggezin.
In de afgelopen jaren is het aantal
kinderen dat gebruik maakt van
pleegzorg verdubbeld. Hierdoor is
de vraag naar pleegzorg momenteel veel groter dan het aanbod van beschikbare
pleeggezinnen. Nieuwe pleeggezinnen blijven daarom hard nodig.
Hoe is het om pleegouder te zijn? Hoe word je pleegouder? Kun je werk en
pleegzorg combineren? Welke verschillende vormen van pleegzorg zijn er?
Daarover gaat de informatieavond van Pleegzorg.
Informatieavond op:
Wanneer: dinsdag 18 februari van 20.00 tot 22.00 uur. (inloop 19.45 uur)
Waar: Bibliotheek Theek 5 Torenstraat 8 4901 EJ Oosterhout
Deelname is vrijblijvend en verplicht tot niets. Je bent van harte welkom.
Wil je een informatiepakket ontvangen of je aanmelden voor de informatieavond,
mail dan naar pleegzorg@juzt.nl.
Kaaike-hal opent 5 februari voor de jeugd
Ben je jonger dan 18 jaar, hou je van carnaval en wil je graag meedoen aan de
optocht in Kaaiendonk? Is de schuur thuis te klein om te bouwen of zou je graag
hulp willen hebben bij het maken van je creatie?
Kom dan naar de Kaaike-hal, Arendstraat 11 in het centrum van Oosterhout!
Vanaf woensdag 5 februari zal dit leegstaande winkelpand geopend zijn voor de
jeugd om aan de slag te gaan met mooie bouwsels voor de optocht.
Verschillende vrijwilligers zullen aanwezig zijn om je te helpen bij het uitvoeren
van je ideeën. Voor materialen zal gezorgd worden door OCS De Smulnarren.
Kinderen van de basisschool zijn ook van harte welkom om hier te knutselen, om
zo mee te kunnen doen, met een mooi bouwwerk, aan de Kinderoptocht. Wel
willen we dan dat er een volwassene mee gaat als begeleider. Dus vraag je
ouders, buren, opa, oma om gezellig met je mee te komen!
Tot carnaval zal de Kaaike-hal iedere woensdag geopend zijn van 13.00 tot
17.00 uur, en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.
Heb je nog vragen of wil je je aanmelden, stuur dan een mailtje aan
info@smulnarren.nl en wie weet loop jij dit jaar mee in de optocht van
Kaaiendonk.

