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BESTE OUDERS EN VERZORGERS,
Met trots werd de nieuwe gevelversiering vorige week vrijdag
onthuld door de winnaars van de ontwerpwedstrijd. Fabiënne
en Ninthe mochten het doek laten zakken. Ze ontvingen veel
aaah’s. oooh’s en een daverend en welverdiend applaus!

Vriendelijke groeten,
Monique van Ekert | Directeur-bestuurder
REGELS EN AFSPRAKEN
Vanaf a.s. maandag staat Iedereen hoort erbij weer centraal.
Mensen zijn sociale wezens, iedereen wil bij een groep horen en niemand
wil worden buitengesloten. Dit vraagt iets van iedereen… Dat gaat vaak
goed maar soms is dat moeilijk. School is een plek om ook dit soort zaken
te oefenen. Wij vinden het belangrijk voortdurend aandacht te besteden
aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. We doen dit in de
klassen, met de meldbox van M5 (digitale brievenbus) en indien nodig
door gesprekken met bijv. Juffrouw Bernadette, de anti-pest-coördinator
van onze school.
VAKANTIES EN STUDIEDAGEN SCHOOLJAAR 19-20
Hieronder een overzicht van de vakanties en studiedagen voor volgend schooljaar. Noteer ze
goed, want buiten de vastgestelde dagen mogen we geen verlof geven voor vakanties!
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
2e paasdag
Koningsdag
Meivakantie
Bevrijdingsdag
He-Pi vakantie
Zomervakantie

14 oktober t/m 18 oktober 2019
23 december 2019 t/m 3 januari 2020
24 februari t/m 28 februari 2020
13 april 2020
27 april 2020 (in de meivakantie)
20 april t/m 1 mei 2020
5 mei 2020
21 mei t/m 1 juni 2020
13 juli t/m 21 augustus 2020

Studiedagen team:

12 sept., 27 nov., 6 dec., 5 febr., 4 mei, 23 juni.
Deze dagen zijn alle kinderen de hele dag vrij.

Studiewerkmiddagen team: 3 okt., 4 nov., 28 jan., 19 mrt.
Op deze data zijn alle kinderen om 12:30 uur uit.
Na de zomervakantie ontvangt elk gezin een exemplaar van de nieuwe kalender/schoolgids.

HERINNERING
A.s. donderdag 30 en vrijdag 31 mei is iedereen vrij i.v.m. Hemelvaart. We wensen iedereen
alvast een fijn lang weekend toe.

EXCURSIE RIJKSMUSEUM
Op maandag 27 mei gingen de groepen 7 op excursie naar het Rijksmuseum in Amsterdam.
Het was een indrukwekkende belevenis!

NATUURMARKT STADSWANDELPARK DE WARANDE
Op zondag 9 juni organiseert IVN haar jaarlijkse natuurmarkt in
de Warande.
Tijd: 12:00 -17:00 uur
Een tip om met uw kind(eren) te bezoeken! Toegang is gratis!

BUITENSPEELDAG
Op 12 juni organiseert wijkhuis de Lier een buitenspeeldag van 14:00 - 16:00 uur.
Op 6 en 7 juni kunnen kinderen zich aanmelden bij de Lier, tussen 15:30 en 16:45 uur.
Ouders / verzorgers die mee willen helpen, zijn welkom. Graag ook vooraf aanmelden.

JUFFEN- EN MEESTERDAG groep 3-4-5 VERZET.
De juffen- en meesterdag stond eigenlijk gepland op dinsdag 4 juni, maar helaas kunnen we op
die dag niet terecht in de speeltuin. Dinsdag 25 juni wordt de nieuwe datum. De kinderen
komen dan ’s morgens gewoon naar school. Daar vieren we kort ons feest waarna we naar de
speeltuin vertrekken. De kinderen mogen om 14:30 uur opgehaald worden bij speeltuin
Leonardus. Kinderen die niet opgehaald kunnen worden, lopen met de leerkrachten weer terug
naar school. Daarna kunnen ze dan (zoals altijd) om 14:45 uur naar huis.

SAMENLOOP VOOR HOOP TEAM SILVESTER-BERNADETTE
Afgelopen december hebben wij een fantastische kerstmarkt gehad. De opbrengst hiervan ging
naar de KWF “Samenloop voor Hoop”. Op 29 juni zal om 14:00 uur de Samenloop voor Hoop
plaatsvinden op het HAC terrein in Stiphout.
Op zondag 30 juni is er om 10:00 uur een kinderloop. Dit is een half uur wandelen speciaal
voor kinderen. Natuurlijk willen wij als sportiefste school van Helmond (en niet te vergeten
tweede sportiefste school van Nederland) hier ook aan deelnemen en vragen aan zoveel
mogelijk kinderen om zich op te geven.
Voor de kinderloop vragen wij het formulier in de bijlage voor maandag 10 juni in te vullen en
in te leveren bij het kantoor van juf Marga.
Met vragen kunt u terecht bij Anke van den Hurk (moeder van Sem groep 7 en Tara groep 3) of
Meneer Nick (in de gymzaal).

