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OUDERS GEZOCHT 
 

Groep 1-2 
Op 29 mei om 19.00 uur willen we met ouders attributen gaan maken/schilderen/ knutselen 
voor de Bosdag. Wie zou ons een handje willen helpen deze avond? Vele handen maken licht 
werk. Graag aanmelden bij de groepsleerkracht. 
 
Groep 7-8 
We zijn voor vrijdag 14 juni nog op zoek naar één begeleider voor het peanutbaltoernooi 
voor groep 7 en 8. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de groepsleerkracht. 
 
 
UIT DE GROEPEN 

Schoolreis groep 3  t/m 6 
Op maandag 3 juni gaan we op schoolreis naar ‘Billybird’ in 
Volkel. Alle leerlingen worden om 8.30 uur op school 
verwacht. Om 9.00 uur vertrekt de bus vanuit school en we 
zijn weer terug rond 17.00 uur.  
 
 

Waar aan te denken:   
Uw kind(eren) graag  makkelijke kleding en stevige schoenen aantrekken;  
Iedereen neemt een fruit, drinken en een lunchpakketje mee in een gemakkelijk 

 
Belangrijke data 
27-05  t/m 28-05 Schoolkamp groep 7-8 
27-05  t/m 29-05 Schoolkamp groep 8 
30-05  t/m 31-05 Hemelvaart iedereen vrij 
03-06  Schoolreis groep 3 t/m 6 
10-06  2e Pinksterdag iedereen vrij  
11-06  Schoolraad 
13-06  Bosdag groep 1-2 
13-06  en 14-06 Peanutbaltoernooi groep 7-8 
26-06  ‘De Ontdekfabriek’ groep 1 t/m 8 
28-06  Ouderbedankmoment (datum gewijzigd t.o.v.jaarkalender!) 
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draagbare (rug)tas.  Op het park kunnen de kinderen de gehele dag ranja krijgen. Kinderen 
mogen iets kleins om te snoepen meenemen (geen grote uitdeelzakken snoep);   

 de kinderen nemen zelf geen geld mee;  
 vergeet niet om de gewijzigde schooltijd, zo nodig, door te geven aan de B.S.O.  

 Wij hebben er zin in en gaan er samen een topdag van maken!  

 Rian Huijbers en Wendy van Ginkel  
 

Groep 1-2 
Bosdag   
Op 13 juni gaan we naar de Bosbender. Dit zal in het teken van Piraten staan. Om deze dag 
tot een succes te maken hebben we verschillende attributen nodig. Deze gaan we 

verzamelen maar ook zelf maken. Op 29 mei om 19.00 uur 
willen we met ouders deze attributen gaan 
maken/schilderen/ knutselen. Wie zou ons een handje 
willen helpen deze avond?  
Vele handen maken licht werk. 
We zijn nog op zoek naar een roeiboot, nepvissen, haaien, 
opblaasbare krokodil, blauw zeil, schatkist, vaten (rum), 
hangmat, kampvuurtje, palmbomen, bamboe, houten 

kistjes en andere dingen die op een pirateneiland zijn. 
Heeft u deze materialen thuis liggen dan willen wij die graag even lenen 
 
Groep 7-8 
Popsong 
Dit schooljaar heeft groep 7-8 deelgenomen aan het project: popsong. 
We hebben de link opgestuurd gekregen met het zelfgemaakte lied van 
de kinderen. Vast leuk om nog eens te beluisteren. 
http://art4u-popmuziek.nl/veldhoven-2019.php 
 
Kamp 
Komende week gaat groep 7-8 op kamp. 
Afgelopen week hebben alle kinderen een kampboekje meegekregen. Hier in staat een 
globaal programma en de spullen die de kinderen mee moeten nemen. Houd zeker het 
weerbericht in de gaten, zodat de kinderen passende kleding meenemen. Voor vragen kunt 
u terecht bij de groepsleerkracht. 
 
Uitslag entreetoets groep 7 
De kinderen van groep 7 hebben de uitslag van de entreetoets meegekregen naar huis. 
Wij verzoeken u vriendelijk om deze goed door te nemen.  
Op de achterzijde van deze rapportage vindt u een toelichting over hoe u het rapport kunt 
lezen.  Tevens treft u een brief aan met uitleg over het komende oudergesprek. 
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