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Boekels Boekenfestijn
Op woensdag 29 juni vindt het Boekels Boekenfestijn plaats. We gaan voorlezen en spelletjes
doen aan de hand van het boek 'Boer Boris gaat naar zee'. Het wordt georganiseerd door de
bibliotheek en de leerkrachten van de groepen 1-2. De opening en afsluiting vinden plaats in de
aula van de Octopus. Bij mooi weer vindt de rest van het programma plaats op het grasveld voor
de Octopus, bij slecht weer in de speelzaal en de hal van de Octopus. Alle kinderen van de
opvang en de groepen 1 en 2 van de drie basisscholen komen langs. Om 9.00 uur start de
Uilenspiegel, daarna volgt De Regenboog om 10.00 uur, daarna de Octopus
om 11.00 uur.
Wilt u om 11.00 uur hierbij aanwezig zijn en een groepje
kinderen begeleiden bij de spelletjes?
Dan kunt u dit, uiterlijk maandag 27 juni, doorgeven aan de
groepsouder.
Graag tot ziens op woensdag 29 juni!
Juffen groep 1-2.

kalender
24 juni
25-jarig jubileum van 7
collega’s

29 juni
Boekels Boekenfestijn voor
peuter, groep 1 en 2
KindCentrumRaadvergadering

1 juli
Verkeersactiviteit groep 6 en 8
Juffendag groep 1

4 en 5 juli
Poetsavond groep 1 en 2

11 juli
Rapporten mee naar huis
groep 3-8

12 en 14 juli
10-Minutengesprekken
Groep 1 t/m 7

13 juli
Ouderbedankochtend

15 juli
Afscheid juf Gerda en juf
Hanny

18 juli
Musical groep 8a

19 juli
Musical groep 8b

21 juli
Uitzwaaien groep 8
Groepswissel volgend
schooljaar 13.30 uur.

In de speeltuin in Helmond

Fout bij afschrijvingen schoolreis - ouderraad
Vanuit een terugkoppeling van enkele ouders naar de directie, blijkt dat het met de afschrijvingen
van de bijdrage voor de schoolreis niet overal goed gegaan is.
Er is deze ochtend contact geweest met de Ouderraad die de afschrijving verzorgt en zij gaan
even kijken hoe dit kan. Excuses op voorhand aan hen waarbij het niet klopt.
Wanneer de oorzaak duidelijk is, wordt bekeken welke vervolgcommunicatie er nodig is.

Verkeersactiviteit groep 6 en 8
Vrijdag 1 juli vindt de verkeersactiviteit plaats voor groep 6 en 8.
De activiteit vindt plaats aan de Boterweg.
Dit houdt dat zij een parcours op de fiets gaan afleggen. Voor
groep 8 met een zware rugzak, als voorbereiding op de
brugklas.
De kinderen van groep 6 en 8 komen die dag op een fiets, waar
ze goed op kunnen fietsen. Liever geen slippers.
Via de klassenouder zijn reeds hulpouders gevraagd.
Bij slecht weer ontvangen alle hulpouders een bericht via het
ouderportaal. Dus zonder tegenbericht, gaat de activiteit door.

De moestuin
Vorige week woensdag heeft groep 2a gekeken
wat er allemaal op is gekomen in de moestuin.
Er groeit al veel! We hebben zelfs al wat sla
kunnen proeven.
We zijn erg blij met de hulp van onze buren van het
Kindcentrum, Jan Meulemeesters en zijn vrouw
Riky, die alles heel netjes bijhouden en verzorgen.
Voor de kleuters is het natuurlijk een prachtig
proces om te zien hoe een zaadje zich ontwikkelt
tot een plant die eetbaar is of vruchten krijgt die wij
eten.
Het is belangrijk dat al onze kinderen ervaren dat
er tijd, aandacht en verzorging nodig is om goed
voedsel te laten groeien.

Schoolreisje naar Dierenrijk in Nuenen
‘Het was een hoge dubbeldekker. We reden langzaam en bijna iedereen riep
rondje rotonde! 2x.
Toen we in de dierentuin waren zagen wij meteen papegaaien. En daarna
zagen we stokstaartjes en botsauto's. En daarna een hele grote speeltuin.
En een binnenspeeltuin. En toen gingen wij een plekje uitzoeken voor het
eten. Daarna gingen we naar de dieren kijken. En op het laatst gingen de
schildpadden vechten. En er waren visjes en je mocht er je hand in houden
en dan kwamen de visjes naar je toe.
Toen gingen wij naar de binnenspeeltuin verstoppertje spelen.
Er was een hele grote glijbaan. En we moesten om 4 uur verzamelen. En
toen we moesten verzamelen gingen we half 5 in de bus. En toen gingen we
naar huis. Thomas, Vayenne en Cas groep 5a

In de Efteling

wist u dat...

In de speeltuing

• Nu juf Hanny gaat stoppen, we via Qrabbl aan het kijken zijn naar een mooi vervolg van
ons muziekonderwijs?
• We dit aanbod breder willen trekken dan alleen muziek?
• Onze schoolreizen weer erg geslaagd zijn en de kinderen genoten hebben?
• We veel zin hebben in het feest van onze jubilarissen van vrijdag a.s.?

