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Nieuwsbrief 30     

 11 april 2019 

ALGEMEEN 
 

Schilderwerk gang en groep 1-2 
 
Tijdens de meivakantie zullen de gangen en het lokaal van groep 1-2 opgefrist worden. 
De muren worden voorzien van een lichte kleur muurverf. Afhankelijk van de planning van 
de schilder zullen ook de kozijnen gelakt worden in de meivakantie. Wanneer dit niet 
mogelijk is zal dit op een ander tijdstip gedaan worden.  
We zijn benieuwd naar het eindresultaat! 
 
Team BS aan ‘t Heike 
 
Eitje tik 
         Rikketikketik, jij of ik 
         Eitje groot, eitje klein 
         Wie zal er de koning zijn? 
 
Op goede vrijdag 19 april gaan wij met de hele school 
weer het spelletje Eitje Tik spelen. De kinderen moeten 
deze dag zorgen voor een gekookt ei, zonder barsten erin.  
 
Team BS aan ‘t Heike 
 

 
 
 

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 
Art4U Flyer Kempentour 2019 
Art4U ansichtkaart Kempentour 
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Buiten verkeersactiviteit  

In het kader van het verkeeronderwijs worden op vrijdag 19 april, door de hele 
school praktische  verkeerslessen gegeven. Hierbij wordt gebruik gemaakt van 
o.a. verkeersborden, er wordt gekeken naar verkeerssituaties en het eigen 
handelen in het verkeer. 
De kinderen van groep 7-8 moeten deze dag hun fiets meenemen voor een 
fietscontrole. 

 
Team BS aan ’t Heike 

 

Schoolfotograaf Nieuwe School Foto  
Op maandag 13 mei komt de schoolfotograaf weer naar onze 
school. Dit jaar maken wij gebruik van schoolfotograaf Nieuwe 
School Foto. Ook is het dit jaar mogelijk om na schooltijd met 
jongere of oudere broertjes en zusjes (die niet op school zitten) op de foto te gaan. U kunt 
zich als gezin hiervoor inschrijven op een lijst die u van vrijdag 12 april t/m donderdag 18 
april kunt vinden op het raam naast de deur van groep 3-4. Per 15 minuten kunnen er 4 
gezinnen tegelijk zich inschrijven. Verdere algemene informatie van de fotograaf volgt nog.  
 
Vera van der Velden 

 
Enquête nieuwsbrief   
Enige tijd geleden is er onder de ouders een enquête verspreid over het lezen van de 
nieuwsbrief. Via deze weg willen we iedereen die deze heeft ingevuld graag bedanken. 
Tevens willen we informeren over de uitkomst van deze enquête.   
Er zijn 36 enquêteformulieren ingeleverd. Deze zijn geanalyseerd. Bijna iedereen heeft 
aangegeven erg tevreden zijn over de  huidige vorm van de nieuwsbrief. Ook de frequentie 
wordt als zeer prettig ervaren.  Wat er gelezen wordt, is verschillend per ouder. 
Verschillende ouders hebben aangegeven graag wekelijks iets te lezen over de groep van 
hun kind.   
De uitkomsten van de enquêtes zijn besproken met de schoolraad en het team.  
Een van de verbetersuggesties die is genoemd gaan we oppakken: er zal in de nieuwsbrief 
een blok worden opgenomen waarin alle gevraagde hulp in één overzicht naar voren komt.  
Nogmaals dank voor het invullen en het geven van de verbetersuggesties.   

Namens het team,   
Wendy van Ginkel en Rian Huijbers 

 
Schoolraadvergadering                                                                                                                                        
Dinsdag 16 april staat er weer een Schoolraadvergadering gepland. Zoals u 
weet is dit een openbare vergadering waarbij u als toehoorder van harte 
uitgenodigd bent. Op de website kunt u actuele informatie over de MR 
lezen. Aanvang van de vergadering 19.00 uur. 

http://www.bscasimirschool.nl/medezeggenschapsraad
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Wendy van Ginkel, secretaris Schoolraad 

 
Art4U Kempentour groep 3, 4, 5, 6 
Op zaterdag 25 mei gaat de Art4U Kempentour weer rijden en we gaan muziek 
maken op verschillende locaties. 
De leerlingen van groep 3 t/m 6 hebben dit jaar muziekles in de klas gehad of krijgen nog 
muziekles. Art4U wil hen graag uitnodigen om bij de Kempentour instrumenten-bus 
instrumenten uit te komen proberen. 
 
In de bijlage vind u de uitnodiging. Daarin wordt melding gemaakt van een in te leveren 
Kempentourkaart voor de win-actie. Voor wie deze kaart niet (op tijd) gehad heeft zijn er 
ook nog kaarten op die dag zelf. De kaart is bovendien ook als bijlage toegevoegd.  
 
Patrick Géboers en Dave Ververgaard, Coördinatoren onderwijs Art4U 
 

UIT DE GROEPEN 
Groep 5-6 
Schoolvoetbaltoernooi 
Hoi allemaal, afgelopen woensdag 
hadden Ryan, Robin, Colin, Jeffrey, 
Niek, Bram, Akeno , koert, Mariano 
en Vico meegedaan met het 
voetbaltoernooi. En de mannen 
hebben hun best gedaan om 
kampioen te worden. En zij zijn 1e  

geworden in de poule. Ze zijn 
uiteindelijk tot de kwartfinale 
gekomen en Op Dreef 1 heeft 
uiteindelijk gewonnen.  
Ze hebben veel plezier gemaakt en 
zij hebben lekker veel gegeten. En zij hebben 5 wedstrijden gewonnen.      
Geschreven door Ryan en Robin                                                                                                                     
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Groep 7-8 
Theoretisch verkeersexamen 
Met trots kunnen wij mededelen dat heel groep 7 is geslaagd voor het theoretisch 
verkeersexamen. Gefeliciteerd groep 7! Op naar het praktisch verkeersexamen op 14 mei. 
 
Aangezien de kinderen van groep 7-8 zeer geregeld de fiets gebruiken, ook tijdens komende 
schoolactiviteiten zoals het kamp en het peanutbaltoernooi, zal er op 19 april een 
fietscontrole plaatsvinden. Deze dag moeten de kinderen hun fiets meenemen.     
 

Herhaalde oproep; 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 verkeersexamengroep 7 
27 mei fietsgroepje begeleiden voor kampgroep7-8 
27 mei vervoer spullen kamp met auto/bus/aanhangergroep 7-8 
28 mei vervoer spullen kamp met auto/bus/aanhangergroep 7 
29 mei vervoer spullen kamp met auto/bus/aanhangergroep 8 
29 mei poetsen van de blokhutgroep 7-8 
13/14 juni peanutbalgroepje begeleiden bij toernooigroep 7-8 
28 juni peanutbalwedstrijd ouders tegen 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. 
 
        


