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ALGEMEEN
Agenda
28 mei t/m 13 juni:
29 mei:
1 juni:
6 juni:
13 juni tot 15 juni:
14 juni:
19 juni:
26 juni:
27 juni:
28 juni:
29 juni:

toetsweek groep 2 t/m 7
MJW nr. 9
spelletjesmiddag gr. 1-2B 13.30 uur
uitstapje naar techno promo: groep 6 en 8
schoolverlatersdagen
schoolreis
1e verslag gr. 1; 2e verslag groep 2 t/m 7 mee naar huis
MJW 10; oudergesprekken gr. 1 t/m 7 (facultatief)
ouderbedankmiddag 12-45-14.15 uur
oudergesprekken gr. 1 t/m 7 (facultatief)
Modderdag groepen 1-2

Verjaardagen juni
Dag
1
3
5
7
9
11
18
21
26
29

Naam
Frederique Kruijsen (2012)
Yara Keulers (2010)
Thomas van den Hurk (2011)
Lens van Uden (2013)
Fabienne van de Wiel (2006)
Lieve Bekkers (2010)
Katie Schryvers (2008)
Stijn van Dommelen (2009)
Justin Perrée (2007)
Charlotte van Munster (2012)

Groep
1-2B
4
3
1-2B
7
4
5
5
7
1-2B

Koningsspelen 20 april
Wat hadden we mooi weer. Fijn voor alle kinderen en ouders. Zo zijn er een aantal groepen buiten
gaan picknicken, leuk! Verder verliepen ook de geplande activiteiten prima. Er is door alle kinderen
super gesport bij het apenkooien en ook bij het gilde verliep het uitstekend. Op de stormbaan was
het vooral warm ’s middags, maar dit mocht de pret niet drukken.
We willen graag alle hulpouders en vrijwilligers van het gilde bedanken voor hun inzet. Zonder
jullie hulp hadden we dit niet kunnen doen, bedankt!
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Talentenmiddagen
Op 16 mei hebben wij de laatste talentenmiddag van dit schooljaar gehad. Tijdens deze
talentenmiddag verzorgden ook een aantal groep 8 leerlingen een workshop, al dan niet samen
met een ouder. Onder andere DJ, pony verzorgen, gamen, handletteren, tiramisu maken en een
voetbalclinic. Wij willen alle ouders en kinderen bedanken dat ook deze talentenmiddag weer een
succes was. Uiteraard ook de ouderraad die het afgelopen schooljaar weer druk is geweest met het
regelen van ouderhulp.
De talentenmiddagen zijn geïnventariseerd in het team. We hebben besloten om m.i.v. komend
schooljaar voor een andere opzet te kiezen. Een aantal teamleden gaat in beraad om de opzet met
ingang van het nieuwe schooljaar aan te passen. Zodra daar meer over bekend is, informeren wij u
daarover.

Teamkamer
In verband met het opknappen van onze teamkamer zijn wij op zoek naar een handige ouder, opa,
oma, buurman, buurvrouw… die ons wil helpen met het op maat maken van een keukenblad (het
gaat hierbij om frezen zodat de spoelbak netjes in het blad komt te liggen).
Ook zoeken we iemand die ons wil helpen bij het schilderen van de muren van de teamkamer.
Wilt u zich aanmelden via k.pouwels@optimusonderwijs.nl?
Alvast hartelijk dank!

Schoolverlatersdagen
Over amper twee maanden is het einde basisschooltijd voor de leerlingen van groep 8. Maar niet
zonder de schoolverlatersdagen die van woensdag 13 juni starten tot vrijdag 15 juni. Ze gaan een
aantal actieve schoolverlatersdagen meemaken.
Wij wensen alle groep 8 leerlingen alvast veel plezier!

Schoolreis
Hoera! Donderdag 14 juni is het weer zover: het schoolreisje! De kinderen van groep 3 t/m 7 gaan
naar de Efteling en de drie kleutergroepen gaan naar de Leemkuil.
De kinderen die naar de Efteling gaan krijgen in de week voorafgaand aan het schoolreisje een
brief mee naar huis met daarop de dagindeling. Alle ouders hebben via de mail een brief gehad
met informatie over deze dag. Heeft u deze mail gemist, meld het dan bij juf Antoinette (groep 5).
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Rapport en (facultatief) oudergesprek
Op dinsdag 19 juni krijgen de kinderen van groep 2 t/m 7 hun rapport mee naar huis. De kinderen
van groep 1 krijgen hun plakboek met daarin een woordje van de leerkracht. Wij vragen de ouders
van de kinderen van groep 2 t/m 7 de verslagmap vóór woensdag 13 juni mee naar school te
nemen.
Op dinsdag 26 en donderdag 28 juni vinden de oudergesprekken plaats. Deze gesprekken zijn
facultatief dus nadat u het rapport van uw kind heeft bekeken, kunt u aangeven of u wel of geen
oudergesprek wilt. U kunt dan rechtstreeks een mail sturen aan de betreffende leerkracht.

Diploma uitreiking mediatoren
In de afgelopen weken zijn volgens het programma van de Vreedzame School de mediatoren
opgeleid. Dit zijn een aantal leerlingen die volgend schooljaar in groep 7 of 8 zitten. Zij zullen vanaf
volgend schooljaar binnen de school en op het schoolplein een rol spelen bij het oplossen van
conflicten tussen leerlingen van 3 t/m 8.
Op 7 juni ontvangen alle mediatoren een diploma tijdens een officiële uitreiking. Alle kinderen van
3 t/m 8 zullen hierbij aanwezig zijn.

Wijzigingen MR vertegenwoordiging ouders
Nathalie van Beek neemt na 10 jaar afscheid van de MR. We willen haar bedanken voor haar inzet
en bijdrage. Na enkele gesprekken kunnen we mededelen dat John Loeffen namens de ouders
zitting zal nemen in de MR.
John is de vader van Janne, Siebe en Hidde, de eerste twee zitten in respectievelijk groep 1-2B en
1-2A. John is werkzaam in de logistiek als control en business support manager. Hij wil graag iets
betekenen voor de school waar zijn kinderen op zitten. Dit biedt hem een mooie gelegenheid naast
zijn baan betrokken te zijn.
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We willen als vertegenwoordigers van de ouders binnen de MR de belangen van de kinderen
waarborgen. Als er zaken spelen kunnen jullie hem of een van de andere MR leden benaderen.

NIEUWS UIT DE GROEPEN
Groep 1-2A
Al een paar weken werken we aan het door de kinderen zelf gekozen thema, ‘de dierentuin’.
De kinderen zijn enthousiast. Ze hebben een dierentuin gemaakt waarin de dieren druk spelen.
De dierentuin moet schoongehouden worden en daar hoort poep ruimen bij. Een restaurantje
ontbreekt niet, sommige kinderen vonden dit heel belangrijk.
We leren veel dieren kennen, het verschil tussen een leeuw en een tijger en een kameel en een
dromedaris is voor sommige lastig.
De kinderen hebben in de zandtafel een dierentuin gebouwd en ze hebben een dierentuindier
geverfd en op de kralenplank na gelegd.
De kinderen van groep 2 hebben een tekendictee over de dierentuin gemaakt.
De liedjes ‘dromedaris’ en ‘dikke dikke olifant’ worden luidkeels gezongen. Bij Engels is het
thema uiteraard ‘animals ’.
Graag verwijzen wij u ook naar onderstaand stukje van groep 4 over het bezoek van de
schrijfster van het boek Koko en Spriet.

Groep 1-2B
We werken alweer een tijdje aan het thema ’jungle’. Het enthousiasme is groot. De kinderen
hebben samen een geweldig apenopvangcentrum ingericht waar zieke en gewonde apen
verzorgd worden. Er wordt getekend wat je door een verrekijker ziet in het oerwoud en de
puzzels van de dieren in het oerwoud zijn erg in trek.
Wat is nu eigenlijk het verschil tussen een tijger en een leeuw? Dat is nog best lastig. Gelukkig
hebben we er een paar leuke boeken over.
Op Youtube vind je het liedje “slinger slinger aapje” van Jeroen Schipper. Dit kennen de
kinderen al super goed. We werken nog even door aan dit thema.
Graag verwijzen wij u ook naar onderstaand stukje van groep 4 over het bezoek van de
schrijfster van het boek Koko en Spriet.
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Groep 1C
We hebben weer een aantal nieuwe kinderen in de groep. We zijn een heel gezellige groep met
18 kinderen.
We werken momenteel over het thema ‘Kikker’ en lezen veel prentenboeken van Kikker.
Naar aanleiding van het boek ‘Kikker is kikker’ hebben we besproken wie waar goed in is. De
kinderen wisten allemaal wel iets te benoemen over zichzelf waar ze goed in zijn. Een positief
zelfbeeld! De poster hiervan hangt in de klas.
Ook hebben we huizen gebouwd voor kikker, liedjes gezongen over kikkers, kikkersprongen
gemaakt, rollenspellen gespeeld, kikker geverfd (met het rood-wit gestreepte patroon op de
broek) en geknutseld. We hebben ook geoefend met de letter ‘k’ en het proces van kikkerdril
tot kikkervisje besproken. Dit vonden ze erg leuk!
In de week van 4 t/m 8 juni krijgen we de hele week een extra stagiaire in de groep. Ze heet
Yu-Lin, zit op de Havo en heeft zelf ook op de Bogaard gezeten. Ze komt kijken hoe het gaat in
een kleutergroep.
Op 1 juni hebben we weer een spelletjesmiddag!

Groep 3
Wij zijn de afgelopen tijd erg druk geweest met het onderzoeken van… beestjes! Vliegen, kruipen,
lopen en springen. Groep 3 deed het allemaal in hun zoektocht naar vliegende, kruipende, lopende
en springende beestjes.
Daarnaast hebben we afgelopen week kern tien van Veilig Leren Lezen afgerond. Wat hebben we
toch een klas vol knappe koppen!
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Groep 4
Beste ouders van de kinderen van groep 4, ouders van kinderen van beide groepen 2.
Afgelopen vrijdagochtend 19 mei kregen wij bezoek van Ellen vd Bos, schrijfster van het boek Koko
en Spriet.
Zij vertelde de kinderen hoe de konijnen Koko en Spriet in het boek terecht gekomen zijn , welke
avonturen zij beleefden op de school waar ze per ongeluk binnen gekomen waren! Koko en Spriet
waren ook meegekomen.
De kinderen waren zeer geboeid door het vertellen van Ellen, erg leuk om te zien. De konijnen
maakten ook wel spannende dingen mee zoals ook kunnen voorkomen in ons leven op school.
De kinderen van groep 2 maakten na afloop geweldige tekeningen hierover.
De kinderen van groep 4 maken in de handvaardigheidles op maandag 28 mei handpoppen
oftewel ze maken Koko of Spriet.
Hebt u interesse in een boek van Koko en Spriet kunt u zich melden bij juf Carla.

Groep 5
In groep 5 mogen we maandag 4 juni een nieuwe leerling ontvangen. Zijn naam is Jip Geenen. Fijn
dat je bij ons in de klas komt Jip! Welkom!
We zijn vorige week begonnen met het nieuwe en laatste hoofdstuk van onze methode ‘De
vreedzame school’. Het hoofdstuk heet: ‘We zijn allemaal anders’.
We brengen in dit hoofdstuk de verschillen tussen mensen ter sprake en we proberen een open
houding tegenover deze verschillen te stimuleren.
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In de klas komt een collage te hangen waarop de kinderen allerlei foto’s van verschillende mensen
op mogen plakken. Dit mogen mensen zijn die ze goed kennen, zoals papa, mama, broertjes,
zusjes, maar ook vreemden die ze in tijdschriften of kranten zien staan.

Groep 6
De afgelopen periode hebben we tijdens W.O. gewerkt aan het thema ‘Stadsmakers’. Na een
introductieles hebben alle kinderen vier lessen gekregen: over steden in de middeleeuwen,
metropolen, steden en dorpen nu en het vervoer van de toekomst. Na deze lessen zijn de kinderen
in groepjes op onderzoek uit gegaan en tenslotte heeft elke groep een ‘stad van de toekomst’
gemaakt. De resultaten zijn na afloop gepresenteerd in de klas: prachtige resultaten!
Op woensdag 6 juni gaan we met de hele klas naar Techno Promo. Meer informatie kunt u vinden
op de website http://www.technopromo.nl/. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind deze ochtend
sokken en dichte schoenen aantrekt, de haren niet los hangen en dat uw kind geen loszittende
kleding draagt?

Groep 7
Vanaf 11 juni krijgen wij een nieuwe leerling in groep 7: Priem. We zijn hartstikke blij dat ze onze
klas mag komen versterken. Welkom!
Verder is groep 7 druk bezig met het afronden van de entreetoetsen. Nog even doorzetten!

Groep 8
Op woensdag 6 juni gaan we met de hele klas naar Techno Promo. Meer informatie kunt u vinden
op de website http://www.technopromo.nl/. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind deze ochtend
sokken en dichte schoenen aantrekt, de haren niet los hangen en dat uw kind geen loszittende
kleding draagt?

INFORMATIE VAN DERDEN
Experimenteren met de gekke professoren van Mad
Science!
Op woensdag 9 mei jl. hebben alle kinderen de spectaculaire scienceshow
meegemaakt en een flyer om in te schrijven meegekregen. Ben je ‘m kwijt
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dan is er ook nog een flyer in het wandfolderrek (tegenover de administratie) af te halen.
Er is nog plaats voor de cursus die plaatsvinden op:
Maandag 4-6-2018
Maandag 11-6-2018
Maandag 18-6-2018
Maandag 25-6-2018
Maandag 2-7-2018
Starttijd: 14:30 uur (lessen duren 60 minuten)
Inschrijven kan via inschrijven.mad-science.nl
Inschrijftermijn loopt tot en met:
Deelname bedraagt € 62,50 per kind, incl. goodies, leskaarten en Mad Science polsbandje.

Mad Science zomerkamp
Mad Science organiseert ook in de zomer zomerkampen! Deze zomerkampen vinden de gehele
vakantieperiode plaats op super leuke locaties verspreid door Brabant!
Van 9 juli t/m 17 augustus organiseren wij zomerkampen in:
Bergen op Zoom, het Natuurpodium
Best, 't Boshuys
Chaam, de Steengroeve
Heesch, de Pas
Helmond, de Brandevoortse Hoeve
Veldhoven, theater de Schalm
Vught, theater de Speeldoos
Bekijk ons coole Mad Science zomerkamp magazine:
http://magazine.mad-science.nl/zomerkamp
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Op woensdag 13 juni wordt de jaarlijkse Buitenspeeldag georganiseerd! Die dag
proberen Jantje Beton en Nickelodeon één grote speelplek te maken van
Nederland, zodat 150.000 kinderen tijdens deze 11e editie onbezorgd kunnen
spelen. Deze dag organiseren wij bij 't Kempke gave activiteiten zodat zoveel
mogelijk kinderen onbezorgd kunnen spelen. Want buitenspelen is gezond en leuk!
Tussen 14.30 en 17.00 uur zijn er leuke spelletjes uit diverse landen te spelen bij 't
Kempke in Ravenstein! (voor de (groot)ouders en andere betrokkenen is er koffie!)
Ps. we zoeken (groot)ouders of andere betrokkenen die mee willen helpen op de dag zelf. Wil jij
helpen of weet je iemand?
Stuur dan een berichtje naar avanmunster@hotmail.com of naar lcjffranssen@home.nl
Groeten,
Laura Franssen en Anki van Munster
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E‐books voor het hele gezin met de VakantieBieb
Dankzij de VakantieBieb blijven duizenden kinderen in de zomer doorlezen. Dat is een geweldige
ontwikkeling, want doorlezen in de zomer voorkomt een terugval van het AVI‐niveau. De
VakantieBieb stimuleert kinderen om te lezen tijdens de zomervakantie en biedt e‐books voor het
hele gezin. De app is te downloaden in de App Store en Google Play Store en is een
zomercadeautje van de Bibliotheek. U hoeft hiervoor geen lid te zijn. Van 1 juli tot en met 31
augustus kunnen zowel uw kinderen als uzelf genieten van meer dan 60 e‐books.
Winactie
Om het lezen deze vakantie extra leuk te maken voor uw kinderen, maken ze kans op een iPad mini
door uit te leggen wat hun favoriete e‐book uit de VakantieBieb is en waarom. Informatie over
deelname en spelvoorwaarden vindt u op www.vakantiebieb.nl.
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