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OFFICIELE OPENING SPEELTUIN
Onze school maakt al geruime tijd gebruik van de speeltuin aan de Jacob van Campenweg.
We hebben destijds samen met de leerlingen van de school twee speeltoestellen mogen uitkiezen en deze worden prima gebruikt. Ook kunnen de leerlingen zich lekker uitleven op het
grasveld rondom de speeltoestellen waar o.a. ook gevoetbald kan worden, iets wat op ons
eigen speelplein niet kan.

A.s. woensdag 22 mei wordt de speeltuin om 12.15 uur officieel geopend door wethouder
Stijn Steenbakkers. U bent daarbij van harte uitgenodigd. Vanaf 10.00 uur ’s morgens is er
een sportief programma voor de leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 en om 12.00 uur, als de
kleutergroepen ook aansluiten, gaan we met de hele school dansen o.l.v. e-moves. Na de
officiële opening gaan we terug naar school en dan naar huis.

KALENDER EN SCHOOLGIDS SCHOOLJAAR 2019/2020
M.i.v. volgend schooljaar is er geen uitgave meer van de papieren versie van de kalender. De
hoge kosten van de kalender en de in gebruik name van het ouderportaal hebben tot deze
beslissing geleid. Om alvast te wennen, kunt u de activiteiten die op de huidige kalender
vermeld staan al inzien op het ouderportaal onder “agenda”. Schoolgids deel 1 (nu samen
met de kalender) en deel 2 worden volgend schooljaar samengevoegd en zijn dan ook in te
zien via het ouderportaal.

FACULTATIEVE RAPPORTAGEWEEK
In de week van 24 juni staat de facultatieve rapportageweek gepland. U krijgt dan de gelegenheid om tijdens een oudergesprek met de leerkracht van de huidige groep over uw kind
te praten.
Het is niet de bedoeling dat tijdens dit gesprek al het eindrapport wordt besproken, maar u
kunt wel met de leerkracht praten over de ontwikkeling van uw kind in het afgelopen schooljaar. De oudergesprekken hebben een facultatief karakter, d.w.z. dat u zelf kunt aangeven of
u van de mogelijkheid tot gesprek gebruik wilt maken. Het kan ook zijn, dat de leerkracht u
uitnodigt voor een gesprek, omdat hij/zij u wil spreken over uw kind.
Met de ouders van groep 7 wordt het voorlopig advies voor het Voortgezet Onderwijs besproken..
Aanmelden voor een gesprek kan weer via het ouderportaal. U krijgt bericht wanneer het
ouderportaal wordt opengesteld om uw aanmelding te doen.
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STEMMEN IN DE BOR
Op donderdag 23 mei zijn de Europese verkiezingen. De BOR is weer stemlocatie. Dit keer
niet in de hal van de BOR, maar in het lokaal van groep 7B. Groep 7B is op die dag te vinden
in de koffiekamer van de school.

BEZOEK GENNEPERHOEVE GAAT NIET DOOR
Wegens gezondheidsproblemen bij boer Paul die de rondleiding verzorgt, kan het bezoek
aan de Genneperhoeve voor de groepen 5 en 6 dit schooljaar helaas niet doorgaan.

FREERUNNEN!
Groep 5B, de winnaar van Challenge me, heeft afgelopen woensdag de workshop freerunnen gevolgd. Op de fiets zijn we vertrokken naar Commit 040.
De kinderen zijn begonnen met het losmaken van de spieren. Vervolgens hebben ze verschillende tricks geleerd. De kinderen hebben een parcours gevolgd met obstakels. En ten slotte
een salto in de schuimbak!
Dit alles werd voorgedaan door een bekende YouTuber. De kinderen hebben het super leuk
gehad en gingen ook nog eens naar huis met een handtekening.

EERSTE COMMUNIE 2020
Zit uw kind in het schooljaar 2019-2020 in groep 4 of hoger? En wilt u graag dat uw kind zijn
of haar eerste communie doet? Kom dan op maandag 2 september om 20.00 uur naar het
KTC St. Petrus, Kloosterdreef 31. U wordt het er bijgepraat over het nieuwe traject van gezinscatechese waarbinnen de eerste communie een plaats krijgt.

SPORTDAG 20 JUNI
De intekenlijst voor ouderhulp bij de sportdag via het ouderportaal is opengesteld vanaf 18
mei. Houdt u er rekening mee dat de sportdag om 12.45 uur is afgelopen en de kinderen
daarna vrij zijn!!! Locatie: Sportpark Op Noord, Oude Bosschebaan 11, 5624 AA, Eindhoven
Met vriendelijke groet,
mede namens de collega’s,
Harry Voss, directeur
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