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Heeft u zich al aangemeld?
Thema-avond Ouderraad: EHBO bij kinderen
Een ongeluk zit in een klein hoekje! Elk kind, in elke leeftijdsgroep maakt wel eens iets mee, waarbij je als
ouder handelend moet optreden.
Maar wat te doen in deze verschillende situaties? Het helpt wanneer je hierover een keer goed
geïnformeerd bent. Vooral als je antwoorden krijgt op vragen die jou bezighouden.
Om die reden heeft de ouderraad een interessante thema-avond georganiseerd op maandag 23 mei vanaf
20.00 uur. De avond duurt maximaal tot 22.00 uur, maar de duur en inhoud wordt ook bepaald door de
aanwezigen. Vandaar de vraag of je minimaal 1 en maximaal 3 vragen meeneemt naar de bijeenkomst,
waarop je graag een antwoord zou willen krijgen.
De training wordt die avond verzorgd door Marcel Fleuren, Training en Services:
www.trainingenservices.nl
‘Als ambulancemedewerker kom ik in diverse acute situaties,
die voor u thuis of op het werk indrukwekkende
gebeurtenissen kunnen zijn. Van daaruit is mijn interesse
ontstaan om mij te specialiseren op dit gebied. Via
interactieve trainingen brengen wij u alle vaardigheden en
kennis bij die er nodig zijn om (levensreddend) te handelen
bij calamiteiten. Alles draait om kennis delen, maar vooral
om inspireren en enthousiasmeren. Oog hebben voor de
cursist van vandaag, door inventief te zijn in het ontwikkelen
van prikkelende lesprogramma's.

We hopen op een grote opkomst. Meld je aan via deze link:

kalender
11 mei
Hoofdluiscontrole
Verkeersactiviteit groep 4
Kindcentrumraadvergadering

23 mei:
Infoavond ouderraad EHBO
20.00 uur

23-24-25 mei
De tandartswagen komt op
school

26 en 27 mei
Hemelvaart: Alle kinderen zijn
vrij

30 en 31 mei
Schoolfoto’s worden
gemaakt

31 mei
Kennismaking nieuwe
kleuters

1 juni
Verkeersactiviteit groep 1-2

3 juni
Studiedag: alle kinderen van
de basisschool zijn vrij.
Peuters komen wel op school

6 juni
2e Pinksterdag: Alle kinderen
zijn vrij

7 juni
Instroom nieuwe kleuters

7-8-9-10 juni
Avond-4 daagse Boekel

Overal bedrijvigheid onder schooltijd:
hoofdluiscontrole

Afval prikken
‘Wij werkten aan MIND bij juf Cecile. We moesten een presentatie houden over het klimaat.
Wij hielden onze presentatie over plastic vervuiling. Toen kwamen we op het idee om afval te gaan
prikken. We hadden gebeld naar de gemeente en leenden toen de prikstokken. Voor de rest hadden we
wat hulpouders geregeld die hielpen. We hadden 5 plekken verspreid door heel Boekel.
21 April gingen we afval prikken. De juf fietste rond en maakte foto’s. Het was leuk en iedereen deed zijn
best om zoveel mogelijk afval van de straat te halen. Uiteindelijk hadden we heel veel plastic zakken vol
met afval.
Na afloop bekeken we de checklisten die ieder groepje mee had gekregen
om te turven wat voor afval we hadden. Het meest voorkomende
afval waren sigaretten. Het minst voorkomende afval waren
de statiegeldflessen en batterijen. Iedereen vond het leuk.
Groetjes van Janne en Bram, groep 7a’

Agenda KC-Raad
vergadering schooljaar 21/22
Woensdag 11-05-2022 aanvang 19.30 uur
1
Opening en mededelingen
2
Notulen KC-Raad 23-03-2022
3
Ingekomen post:
~ Agenda ouderraad 11-4-22
~ Verslag ouderraadvergadering
~ Mail terugkoppeling uitslag COC-enquête en
overleg Ab Groen
~ Antwoorden COC-enquête
4
KOP/SOP
~ KOP 2022-2023
~ Protocol med. Handelen
~ Aanbiedingsbrief KOP

5
Schooltijden:
- input ontevredenheid team
6
Update werkdruk en werkverdelingsplan
7
Verkeerssituatie rondom Kindpark
8
KC-Plan, update stand van zaken.
- Concept formatie / groepsverdeling ’22-‘23
9
Opvang:
- Brief ouders opvang Boekel 22042022
- Inspectierapport BSO Neptunus jaarlijks onderzoek
10
Rondvraag

Overal bedrijvigheid
onder schooltijd:
Verkeersactiviteit met
groep 4

Overal
bedrijvigheid onder
schooltijd: EHBO
les

Avond4daagse
Voorkom wachtrijen en schrijf je nu eenvoudig online in voor a.s.
donderdag (morgen)!
SportBoeVen/Avond4daagse Boekel-Venhorst
Koop_kaarten_Avond4daagse_voor_a.s._donderdag.pdf

Overal bedrijvigheid onder schooltijd:
EHBO les

wist u dat...
• Het decor voor de eindmusical van groep 8 weer in de maak is?
• Er vandaag een leuke, leerzame verkeersactiviteit is geweest voor de groepen 4?
• De BSO in de meivakantie een superfijn aanbod heeft gehad?

