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Laatste fase schooljaar begonnen
Met nog een Pinksterweekend voor de boeg is de laatste fase van het schooljaar begonnen,
waarin we ook als Kindcentrum veel zaken af stemmen met elkaar over volgend schooljaar.
Ook onze studiedag van vrijdag 3 juni a.s. staat in het teken hiervan. O.a. groepsverdeling
volgend schooljaar en vaststelling planning studiedagen staat op de agenda.
Over het laatste komen al enkele vragen vanuit ouders, die dit in het kader van de planning
voor hun werk - met name eind 2022 - al willen weten. De studiedagen zullen we dan ook
volgende week communiceren, zodat eenieder hier alvast rekening mee kan houden.

Daarnaast zitten er in de periode die komen gaat ook vele
leuke activiteiten voor onze kinderen.
Zo zijn er de schoolreizen voor iedereen. En de musical.
We hebben over 3 weken nog een jubileumdag van maar
liefst 7 collega’s die hun 25-jarig jubileum vieren:
Marc, Maria Govers, Heike, Corrie, Doreth, Gera en Dorien.
Sommige jubilea hiervan zijn al iets langer geleden, maar
door Corona nog niet gevierd met een feestdag.
Verderop gaan we ook een afscheidsdag vieren van onze
juffen Gerda en Hanny, die beiden met pensioen gaan na dit
schooljaar.

kalender
Gezelschapsspelletjes in
groep 2,thema verkeer

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

13 juni
Schoolreis groepen 3-4-5
Verkeer ‘Dode hoek’ groep 8

14 juni
Sportdag groep 7-8

17 juni
Schoolreis groep 1 en 2

20 juni
Schoolreis groep 6-7-8

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

24 juni
25-jarig Jubileumdag van 7
collega’s!

Geboren
Op woensdag 25 mei om 22.57 uur is Vieve
geboren, dochtertje van juf Daisy van groep 5b en
haar man Erik. Vieve is de kleine zus van Tijn en
Jop. Moeder en kind maken het goed!
Wij feliciteren juf Daisy en de rest van het gezin met
Vieve en wensen hen heel veel geluk, gezondheid,
en plezier toe met de kleine.

Ouderbedankochtend op
woensdag 13 juli
Alle ouders die zich op één of andere manier ingezet hebben voor school, nodigen wij van
harte uit om op woensdag 13 juli van 10.45 tot 12.30 uur te komen genieten van ……...?!
Dat is natuurlijk een verrassing…
De kinderen van de groepen 8 zullen de rol van ober en
serveerster op zich nemen. De kinderen van de groepen
1 t/m 7 zullen zorgen voor een spectaculair programma.
Zij willen u ook graag een keer verwennen!
Wij hopen dat veel ouders zich geroepen voelen om
hierbij aanwezig te zijn!
U kunt zich hier aanmelden. Graag voor 24 juni.

Knikkerbaan
Apentrots zijn Loek, Tijs, Linde, Ruby en Floor op hun
zelf ontworpen knikkerbaan. Ze noemen de knikkerbaan
‘De Baron’. Ze hebben wat hulp gehad van juf Cecile,
Sem, Thijs, Nienke vb, Ties en Jonna.

wist u dat...
• Onze kinderen van het verrijkingsaanbod recent presentaties gehouden hebben over hun
werkzaamheden, o.a. het ontwerp van een knikkerbaan?
• Er vandaag een LOTUS - ‘slachtoffer’ is bij de EHBO-lessen van groep 8?

BoekStartdag bij de Bibliotheek
-Op zaterdag 11 juni doet Bibliotheek De Lage Beemden mee met de landelijke BoekStartdag. Deze
dag biedt de bibliotheek een aantrekkelijk programma aan de allerjongste bezoekers (0-4 jaar) en
hun (groot)ouders. Gezinnen met baby’s en peuters kunnen zo kennismaken met BoekStart en met
de bibliotheek. De BoekStartdag vindt plaats bij de bibliotheek in Gemert van 10.00 tot 12.30 uur.
-Deelnemers kunnen die dag heerlijk genieten van alles wat met lezen en spelen te maken heeft en
samen van alles ondernemen. Denk aan voorlezen, zingen en knutselen; green screen; informatie
over digitale prentenboeken; een demonstratie over de BabyBieb en er staat een grabbelton. Er
wordt voorgelezen met het verteltheater én met Wiebe Wasbeer uit het boek ‘Boer Boris gaat naar
zee’. De eerste vijf deelnemers van de dag ontvangen een leuke goodiebag (1 per gezin).
-Kinderen tot 18 jaar zijn gratis lid van de bibliotheek. Is je kindje nog geen lid? Kom dan naar de
bibliotheek tijdens de bemande openingsuren. Bij inschrijving van een BoekStartlid ontvangen jonge
ouders voor zichzelf een gratis abonnement voor drie maanden. De actuele openingstijden zijn te
vinden via bibliotheeklagebeemden.nl.

SLOEPIE
Thema Superhelden
SLOEPIE
Kom gezellig naar ons
toe…….
De leiding heeft er weer
ontzettend zin in
PLAATS:
WANNEER:
UUR:
WIE:
ENTREE:
ORGANISATIE:

BUITENSPEELTUINTJE DE STRUIKHEI/ZONNEDAUW
VRIJDAG 3 juni 2022
18.30-20.30
IEDEREEN VANAF GROEP 5 T/M 13 JAAR
1 EURO
LEIDING EN BESTUUR

Dit keer is het de laatste keer Sloepie voor de zomervakantie.
Daarom zijn deze keer ook de kinderen van groep 5 van harte
welkom om te komen naar onze Sloepie avond. Dit geldt
natuurlijk ook voor de kinderen die wel in groep 5 zitten, maar
in een ander dorp op de basisschool zitten.
We gaan er een gezellige avond van maken
LET OP HET IS BUITEN BIJ HET SPEELTUINTJE
STRUIKHEI/ZONNEDAUW
Ter info:
• Gelieve geen mobiel mee te nemen
• De bedragen waarvoor ze een lekkernij kunnen kopen zijn maar klein.
Dus bij deze vragen wij, om Uw kind niet meer dan 3.50 euro mee te geven.

Hallo allemaal,
Op woensdag 8 juni as. is het weer de nationale buitenspeeldag!
Voor alle kinderen uit Venhorst en omstreken hebben wij in samenwerking met Jantje Beton en
St. De Speeltrein weer een leuke middag georganiseerd met het thema “Olympische Spelen”.
Tijd: 13:30 – 16:30
Waar: Speeltuin ’t Dennehof
Er zijn braskaarten te koop voor € 1,50.
Het belooft een leuke middag te worden met veel (water)spellen, een mega leuk springkussen, en
een knutseltafel met vele leuke knutselwerkjes.
Ook zijn wij nog op zoek naar hulp van ouders deze middag, dus heb je tijd en zin om mee te helpen,
dan horen wij dat graag!
Mochten er nog vragen zijn, neem dan contact op met Bianca (06-48565066), Anita (06-55334662) of
Judith (06-11111368).
Hopelijk allemaal tot woensdag 8 juni!

