
 

 

 

 

Jaargang 10   Nummer 18    24 mei 2019 

 

Agenda 

 

Maandag 27 mei t/m  

woensdag 29 met 

Donderdag 30 mei t/m  

maandag 9 juni 

Vrijdag 31 mei 

Dinsdag 11 juni 

 

 

Woensdag 12 juni 

Vrijdag 14 juni 

Woensdag 19 juni 

 

 

KAMP groep 7-8 

 

Van Hemelvaart t/m Pinksteren alle kinderen vrij 

 

Leef! geeft geen vrijdagmiddag activiteit ivm vrije dag 

Hoofdluiscontrole 

MR-vergadering 20.00 uur 

Bootcamp bij Infinity groep 7-8 en 5-6 

Nieuwsbrief 19 

Workshop “leren luisteren” ZO Someren 

 

Inhoud 
In deze nieuwsbrief 

Inhoud 

Vanuit de Directie 

Peuterwerk 

Workshop “leren luisteren” 

Diamantjes van de Diamant 

Van externen 

 

 

 

Vanuit de Directie 
Woensdag 15 mei is de schoolfotograaf op school geweest. Alle kinderen hebben een kaart 

gekregen met daarop inloggegevens. U heeft tot 9 juni de tijd om foto’s te bestellen. Is het 

onduidelijk of heeft u nog vragen, dan kunt u altijd 1 van de leden van de OV om hulp vragen.  

 

Donderdag is groep 8 samen met kinderen van Het Talent uit Asten naar het Rijksmuseum 

geweest. Ze hebben daar naast het beroemde schilderij “De Nachtwacht” veel kunst kunnen 

bekijken. De kinderen mochten hun telefoon meenemen om foto’s te maken en dat hebben we 

ook wel geweten. Er zijn vele foto’s gemaakt. 

Na het bezoek aan het museum zijn we met de groep naar de Dam gelopen, een hele ervaring 

voor de kinderen.  
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Afgelopen maandag en vrijdag zijn er verschillende ouders op de kijkochtend geweest. Zij 

hebben een half uurtje binnen kunnen kijken bij alle groepen. De ouders zagen mooie dingen. 

Ze gaven ons terug dat er ze zagen dat de kinderen zelf hun VERANTWOORDELIJKHEID 

nemen en dat er veel aandacht was voor de leerling.  

 

Volgende week maandag t/m woensdag gaat groep 7-8 op kamp. Juffrouw Femke en juffrouw 

Elke hebben een mooi programma met allerlei activiteiten in elkaar gezet. Wij wensen alle 

kinderen en de juffen veel plezier op kamp. 

 

Het komt steeds dichter bij. Nog een paar weken en dan gaan we met alle kinderen gezellig in 

de bus naar Duinoord in Helvoirt. Wat zullen de kinderen genieten SAMEN in de bus en 

daarna gezellig met al je vrienden en vriendinnen van de school in het park spelen en ravotten.  

Fijn dat er al zoveel ouders de kosten van de schoolreis betaald hebben. 

 

Eindtoets 

Wij zijn erg trot op onze kinderen van groep 8. Zij hebben de eindtoets erg goed gemaakt. 

Om te kijken of scholen voldoende scoren, is er een ondergrens vastgesteld. Wij hebben de 

norm van de ondergrens ruim gehaald. Chapeau voor groep 8! 

 

Formatie 

De formatie is bijna rond. We verwachten dat we volgende week alles duidelijk is. U ontvangt 

dan van ons een e-mail waar de formatie in staat. 

 

Peuterwerk 
We zijn blij dat het regelmatig mooi lenteweer is. We genieten dan 

volop van het spelen op de speelplaats samen met de peuters en in het 

park. We zijn nu ook gestart met ons nieuwe 

thema en daarin staat de speeltuin en het 

buiten spelen centraal. De afgelopen week zijn 

we ook in kleine groepjes met de kleuters naar 

een speeltuintje in de buurt geweest om te 

kijken wat er allemaal te beleven is. Glijden op 

de glijbaan, klimmen op het klimrek en spelen in de zandbak. 

In de groep spelen we met de speeltuin van de little people en lezen 
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we boekjes over de speeltuin.  

Zo leren we weer veel nieuwe woorden bij.  

Volgende week donderdag met Hemelvaart (30 mei) is ons peuterwerk gesloten en 2e 

pinksterdag (10 juni) ook.  

In de week van 3 juni heeft de school vakantie maar bij ons peuterwerk zijn we wel open. 

Mocht uw kind niet komen horen we dat heel graag vooraf. 
  

Workshop “leren luisteren” 
Op woensdagavond 19 juni verzorgt ZO Someren een workshop. Het thema van deze workshop 

is  “leren luistereren”. Soms is het wel lastig omdat het niet vanzelfsprekend is dat uw kind 

altijd goed luistert. Er worden tijdens de workshop verschillende vragen behandeld, allemaal 

onder begeleiding van 2 trainsters van de Lev groep. De workshop is gratis. Wel graag vooraf 

aanmelden want vol is vol. 

Voor meer info zie flyer in deze nieuwsbrief. 

 

Diamantjes van de Diamant 
 Alle kinderen die weer hebben GESCHITTERD tijdens het Open Podium 

 Alle juffen die van iedere dag weer een positieve leerdag maken 

 

Van externen 
 Flyer: Workshop Tripple P 
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