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Nieuwsbrief 29     

 4 april 2019 

ALGEMEEN 
 

Koningsspelen 
Op vrijdag 12 april a.s. vinden de jaarlijkse Koningsspelen plaats.  

 
Deze dag begint met een gezamenlijk ontbijt in de aula.  
Om 9.20 uur, na het Koningsontbijt start het sportieve gedeelte. 
Traditiegetrouw beginnen de Koningsspelen zingend en dansend 
met het Koningsspelenlied van Kinderen voor Kinderen.  
Dit jaar heet het liedje Pasapas! 
Op het grote veld voor de school gaan we met alle kinderen van 

groep 1 t/m 8 spelletjes doen in ‘Oranje thema’. De kinderen 
mogen in oranje kleding naar school komen. Komt u uw kind ook aanmoedigen? Kom gerust 
even langs. 

Renate Pas en Rian Huijbers, sportdagcoördinatoren 

 

Goede doelendag 
Op 15 mei houden we onze jaarlijkse Sponsorloop. Dit jaar gaan 
we lopen voor  het Rode Kruis. 
In de bijlage vindt u alle belangrijke informatie voor die dag. Voor 
deze dag zijn we op zoek naar enkele hulpouders, namelijk voor 
het klaarzetten van de spullen op het veld (drankpost, 
stempeltafels, muziekinstallatie). De stempelposten worden bemand door leerlingen van de 
bovenbouw en de leerkrachten. We zijn ook nog op zoek naar een fotograaf.  

Bent u in de gelegenheid om ons te komen helpen die dag dan kunt u zich opgeven bij de 
leerkracht van uw kind, graag voor 19 april.  

Belangrijke data 
12-04  Koningsspelen 
16-04  t/m 18-04 Centrale eindtoets groep 8 
16-04  Schoolraad 
19-04  12.15 uur Start Meivakantie t/m vrijdag 3 mei  
13-05  Schoolfotograaf 
15-05  Goede doelendag 
 
 
Bijlagen 
Informatiebrief ouders Rode Kruis  
Info Atletiek 
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U hoort nog wanneer u op school verwacht wordt. 
Mocht u nog vragen hebben over bovenstaande dan kunt u daarmee altijd terecht bij 
Jacqueline Meulendijks (di groep 5-6/wo en do  groep 3-4) of Inge van der Hijden (groep 7-8) 
Samen maken we er weer een leuke, sportieve dag van. We hopen op een mooi bedrag voor 
het Rode Kruis. 

Namens de commissie, Inge van der Hijden en Jacqueline Meulendijks 

 

Nieuws van Nummereen  

Dagopvang en peuterprogramma 
Bij de dagopvang en het peuterprogramma zijn we volop bezig met het thema  
‘Ik ga bloemen en planten zaaien’. Dit thema sluit mooi aan bij de tijd van het jaar! De eerste 
week hebben we gekeken naar hoe een plant groeit en dit groeiproces nagespeeld in de 
kring. Vervolgens hebben de kinderen met wat hulp plantjes gezaaid. Vooral het water 
geven met de gieter (lekker knoeien ) was een succes. We moeten nu natuurlijk goed voor 
de plantjes zorgen, en met resultaat! We zien de plantjes steeds groter worden. Het is heel 
interessant en kan niet snel genoeg gaan voor de peuters. Wat leuk als we straks 
bijvoorbeeld van onze eigen geplante tomaatjes en sla zouden kunnen eten! 

Clup 
Onze Cluppers hebben genoten van de eerste mooie voorjaarsdagen. Extra lekker veel naar 
buiten! Met de BSO hebben we onlangs een uitstapje gemaakt naar Jump XL. Dat was 
‘supervet’, aldus de Cluppers. Ook stond er apenkooi, onder begeleiding van de sportcoach, 
op het programma. Daar zijn veel Cluppers ook altijd wel voor te porren. Heerlijk energie 
kwijt raken door te klimmen, klauteren en rennen.  
 

 
 
 

 
 
UIT DE GROEPEN 

 
Groep 1-2 
Lentewandeling 
Morgen, 5 april, gaan we weer naar de Vlasroot voor een lentewandeling. De kinderen 
mogen hun fruit en drinken in een rugzakje meenemen zodat we daar kunnen gaan 
picknicken. In de bossen kun je lekker spelen 
dus geef uw kind makkelijke kleding aan die 
evt. vies mag worden. 
 
Bosdag 
Op 13 juni vindt onze jaarlijkse Bosdag weer 
plaats. Wie zou het leuk vinden om daar, 
samen met de leerkrachten, een spetterende 
dag van te maken?  
Graag doorgeven aan de klassenouder.  
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Groep 3-4 
Atletieklessen / Judo lessen 
De kinderen hebben inmiddels 2 atletieklessen gehad. In totaal zijn er 4 
lessen. Het programma wordt afgesloten met een grote finaledag bij 
GVAC in Veldhoven. Deze dag wordt georganiseerd door GVAC en Brede 
School Veldhoven. Deze Finale is op zondag  
19 mei van 11.00 uur tot 13:00 uur. Leerlingen die hier aan mee willen 
doen, kunnen zich hiervoor zo snel mogelijk opgeven bij de leerkracht. De 
kinderen hebben hierover ook een brief mee naar huis gehad, deze zit ook in de bijlage. 
Vanaf 8 april starten ook de judolessen. Dit zijn ook 4 lessen. Omdat deze lessen de 
atletieklessen overlappen gaan de kinderen extra gymmen op het veld op 9 en 16 april. Zij 
krijgen dan atletiek lessen op het veld mits het weer het toe laat. De kinderen moeten op 
deze dagen dus ook de gymspullen meenemen.  
 
Week van het geld 

Vorige week was het de 
week van het geld. Sander 
Pickhard, de vader van 
Matthijs, heeft hierover 

een leuke en leerzame les verzorgd. Er is 
uitgebreid gesproken over geld, sparen, uitgeven. 
De meeste kinderen vertelden uitgebreid over 
wat zij wel of niet willen doen met het gespaarde 
geld.  
Dank je wel, voor deze leuke les! 
 

Schoolvoetbaltoernooi ‘Marvilde’ 
7 Enthousiaste jongens en meisjes hebben aan dit gezellige toernooi mee gedaan namens 
groep 3-4. De kinderen hebben genoten van het sportieve spel. In de poule hebben ze 3 
wedstrijden van de 4 gewonnen. Knap gedaan! 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwie_eCd6rDhAhUGblAKHeLuBxkQjRx6BAgBEAU&url=https://www.gvac.nl/&psig=AOvVaw0OQmnhj6tu9w-denw1iaDv&ust=1554274597645497
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Groep 7-8 
Verkeersexamen groep 7 
Op dinsdag 14 mei is groep 7 aan de beurt voor het praktisch verkeersexamen. Ze moeten 
de dag op de fiets naar school komen. Om dit examen te oefenen 
krijgen de kinderen deze week de route mee naar huis. Het is 
verstandig om deze een paar keer met uw kind te fietsen.  
Tijdens dit examen zijn er verschillende controleposten. Hiervoor 
zoeken we enkele ouders om deze te bemannen. U wordt dan om 8.30 uur verwacht op het 
Meiveld. 

Hulp gezocht 
We gaan al weer richting het einde van dit schooljaar, dat betekent in 
groep 7-8 dat er verschillende activiteiten aan komen. Voor verschillende 
activiteiten zijn we op zoek naar (groot) ouders die willen helpen. 
Hieronder vindt u een lijstje. Als u kunt helpen, kunt u zich bij de 
leerkracht hiervoor opgeven. Ook kunt bij de leerkracht terecht voor 
meer informatie. Alvast hartelijk dank hiervoor!! 

14 mei  controlepost praktisch verkeersexamen  groep 7 
27 mei  fietsgroepje begeleiden voor kamp   groep7-8 
27 mei  vervoer spullen kamp met auto/bus/aanhanger groep 7-8 
28 mei  vervoer spullen kamp met auto/bus/aanhanger groep 7 
29 mei  vervoer spullen kamp met auto/bus/aanhanger groep 8 
29 mei  poetsen van de blokhut    groep 7-8 
13/14 juni peanutbalgroepje begeleiden bij toernooi  groep 7-8 
28 juni  peanutbalwedstrijd ouders tegen groep 8  groep 8 
 
Vanaf 6 mei willen we op donderdagmiddagen gaan oefenen voor de musical, voor deze 
middagen zoeken we ook enkele enthousiaste ouders die mee kunnen helpen met de 
voorbereidingen én tijdens de musical zelf. 
 
 
 
 


