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KALENDER
20 jan. Open dag Markland College
Oudenbosch
27 jan. Open dag Prinsentuin
Oudenbosch

DATA LANGE(RE) TERMIJN
5 febr. Nieuwsbrief 11
6 febr. Presentatie Plusleerlingen bij
Sine om 19.00u.
9 febr. Carnavalsviering en om 12.00
u. zijn alle leerlingen vrij.
12 t/m 19 febr. Carnavalsvakantie
19 febr. Studiedag: alle leerlingen
zijn de hele dag vrij
19 febr. Tweede rapport groep 8
20 febr. Tweede rapport groep 8

COMPENSATIEVERLOF,
DUURZAME INZETBAARHEID
EN ANDERE WISSELINGEN
VAN LEERKRACHTEN
22 jan. Juf Nanda vrij (juf Connie)
22 jan. Juf Anthony vrij (juf Anja)
22 jan. Meester Corné (juf AnneMarie)
23 jan. Juf Nanda vrij (juf Connie)
Juf Marjo vrij (juf AnneMarie)
24 jan. Juf Joke vrij (juf Connie)
29 jan. Juf Nanda vrij (juf Connie)
30 jan. Juf Joke vrij (juf Connie)
31 jan Meester Corne gedrag
(juf AnneMarie)

JARIGEN
Tot aan de volgende nieuwsbrief zijn
de volgende kinderen jarig:
26-01
Hajar Chaouki
1-2B
27-01
Jeffrey v Slochteren
3-4
29-01
Bas Janssen
1-2B
31-01
Quinn vd Weijde
6

01-02
02-02

Jari de Koning
Gip de Cloe

4
1-2A

Op 24 januari is juf Anne-Marie jarig.
Hiep, hiep, hoera! Ook voor alle
andere jarigen een hele fijne
verjaardag gewenst.

CARNAVAL
Op vrijdag 9 februari wordt er weer
carnaval gevierd! De school begint
gewoon om 8.30 uur en om 12.00 uur
zijn alle kinderen vrij.
Kom allemaal leuk verkleed naar
school, maar houd rekening met kleine
spulletjes, die raken gemakkelijk kwijt. .
Na het hossen op school gaan we met
z`n allen naar de Borgh. Daar kijken de
groepen 1 t/m 5 naar het toneelstuk
opgevoerd door de Ere-raad.
Groep 6,7 en 8 gaan naar de
Leutbunker.
De kinderen krijgen tijdens deze
ochtend drinken en een zakje chips,
dus er hoeft geen fruit en drinken
meegenomen te worden
Na afloop lopen we met z’n ALLEN
terug naar school.
Groepen 1 t/m 8 worden rond 12.00
uur terug op school verwacht.
Nog even dit: stiften mogen op school
wel, maar in de Borgh niet.
Liever geen spuitbussen en confetti,
maar wel gezellig serpentines.

PRESENTATIE SINE
Op dinsdag 6 februari zullen de
leerlingen van de plusklas leerlingen
van groep 7-8 een presentatie geven
bij SINE. De leerlingen moeten om
18:15 uur in Oudenbosch. Om 19:00
uur start de presentatie bij SINE voor

alle ouders en andere
belangstellenden.

NATIONAAL
VOORLEESONTBIJT
Op donderdag 23 januari vindt het
nationaal voorleesontbijt plaats. Dit
keer zal er in de groepen een gedicht
voorgelezen gaan worden. Omdat wij
onze hulpouders zeer waarderen
zullen de ouders die helpen bij het
(voor)lezen uitgenodigd worden om
met ons mee te ontbijten. Deze ouders
hebben ondertussen een uitnodiging
ontvangen. Heeft u nog geen brief
ontvangen, vraag er dan gerust naar
bij de betreffende leerkracht.

OPEN DEUREN
Zoals u weet gaan in de ochtend de
deuren open om 8.20u. Ouders en
kinderen mogen dan naar binnen,
behalve de kinderen waarvan de
leerkracht buiten surveilleert. Deze
regel geldt ook voor de middag: om
12.50u. mogen de kinderen naar
binnen. Nu zien wij steeds vaker dat er
al ouders naar binnen komen om
12.45u., m.n. bij de onderbouw (dit is
mogelijk omdat de deur dan al open
is). Dat is echter niet de bedoeling en
daardoor wordt het ook onoverzichtelijk
voor de overblijfouders. Zij zijn nl.
verantwoordelijk voor de
overblijfkinderen tot 12.50u.
Wilt u hiermee rekening houden en pas
op de goede tijd naar binnen gaan?
Alvast bedankt voor uw medewerking.

KRULLEN & SNIPPERS
Cursus houten meubeltjes maken.
Al eens je eigen lantaarn, tafeltje of
kandelaar ontworpen en zelf maken?
Schrijf je dan in met vriendje of
vriendinnetje voor de cursus en laat je
eigen ontwerp het levenslicht zien!
Kom en bouw onder begeleiding van
een echte Houtmeester je eigen object.

Aanvangsdatum morgen 23 jan. van
15.00 tot 16.00u. in het handenarbeidlokaal van de Boemerang.
Opgeven kan telefonisch.
De kosten voor de 6 weekse cursus
zijn € 32,- p.p.. Die mag je bij de eerste
les voldoen. Vraag aan je ouders of je
mee mag doen. Om uiteindelijk je
mooie werkstuk mee naar huis te
nemen of voor jezelf of als cadeau.
Geef je op bij Mario, tel. 06-26744248.

VAKANTIEROOSTER 20182019
Herfstvakantie:
15 tot 19 oktober 2018
Kerstvakantie
24 december 2018 tot 4 januari 2019
Carnavalsvakantie:
4 tot 8 maart 2019
Meivakantie:
22 april tot 3 mei 2019
Hemelvaartsdag 30 mei 2019
Vrije dag 31 mei 2019
2e pinksterdag 10 juni 2019
Zomervakantie
8 juli tot 16 augustus 2019

BEZOEK PRINSENTUIN
De leerlingen van groep 8 brengen op
vrijdag 26 januari een bezoek aan het
Prinsentuin College in Oudenbosch.
Onze leerlingen zijn van 10:45 uur tot
12:00u welkom. De leerlingen gaan
hier met de auto naar toe.

MUZIEKVERENIGING
ZEVENBERGEN
Ontdek hoe het is om mee te spelen in
een echt orkest!
Spelen op een echt instrument in een
echt orkest vanaf de eerste les.
Spelen, zingen en vooral veel plezier
maken met leeftijdgenootjes.
Dat kan in het Probeerorkest voor
kinderen van 8 - 12 jaar van
Muziekvereniging Zevenbergen.

Het probeerorkest start op dinsdag 30
januari, om te beginnen met 10
lessen. Opgeven moet voor 23 januari.
In de folder die in de groepen 4 en 5 is
uitgereikt staat hoe je je moet
aanmelden. De lessen zijn op
dinsdagavond van 17.30 – 18.30 uur in
De Borgh, IJshof in Zevenbergen.
De kosten voor 10 lessen zijn € 35,00.
Anne Hoogendijk is de dirigent van het
probeerorkest. Zij studeerde aan het
Kon. Conservatorium in Den Haag. Zij
speelt zelf op trompet, maar ze kent
ook de basis van de meeste
blaasinstrumenten. Tijdens de lessen
speelt ze vaak trompet, maar ze
begeleidt ook liedjes op ukelele of
gitaar.
Meer informatie is verkrijgbaar bij
Muziekvereniging Zevenbergen – tel.
0168 328247 of
info@muziekverenigingzevenbergen.nl

vanaf deze week twee tassen bij de
kleine ingang en twee tassen bij de
grote ingang zetten. Daar kan je je
lege flessen in doen. Deze zal ik elke
dag leeg maken. De laatste dag dat de
tassen er staan is donderdag 1
februari. Ik hoop dat het allemaal gaat
lukken en veel succes en alvast heel
erg bedankt voor jullie hulp.

“ieder mens heeft een laatste wens”

VERKEER IN GROEP 5
LEZING HOOGGEVOELIGHEID
Is uw kind hooggevoelig of denkt u
dat…Maar hoe kom je erachter? Op 26
januari geeft Sari van der Spaan een
lezing over hooggevoeligheid in de
bibliotheek in Zevenbergen. Ze zal
vertellen over de eigenschappen,
valkuilen en positieve kanten van
hooggevoeligheid. De lezing duurt van
18.30 – 20.00 uur en is gratis. Koffie
en thee staan voor u klaar.

SPREEKBEURT MILOU
Hoi allemaal,
Ik ben Milou en ik zit in groep 7. Mijn
eerste spreekbeurt ga ik doen over de
Wensambulance Brabant. De
wensambulance Brabant is er voor
hele zieke mensen die niet lang meer
te leven hebben en nog een laatste
wens hebben. Om deze wensen
mogelijk te maken is geld nodig.
Daarom heb ik een actie bedacht.
Namelijk lege flessen inzamelen.
Daarvoor heb ik al jullie hulp nodig om
zoveel mogelijk geld op te halen. Ik

In groep 5 is het belangrijk dat de
leerlingen leren welk soort
verkeersborden er zijn.
Wij verdelen die in 5 groepen:
Je mag hier niet borden
Je moet hier borden
Pas op borden
Voorrangsborden
Kijk hier is borden
Verder wordt er heel veel aandacht
besteed aan voorrang (wie mag er
eerst en waarom ?)
Rechts gaat voor
Gelijkwaardig kruispunt
Voorrangskruising of
splitsing
Hulpverleningswagens
Rechtdoor op dezelfde
weg gaat voor
Veilig fietsen komt aan de orde !
Op deze manier hopen we dat de
leerlingen veilig door het verkeer
heen gaan….

