26 september 2016

Straapsels

Deze week o.a.:
- Mad Science
-Groep 8 nieuws
- Kunstroute
- Kies je instrument
- Kinderboekenweek

Mad Science
De Bomberbot cursus van Mad Science gaat vandaag van start om 15.15
in het lokaal van groep 6. De ouders hebben al een bevestiging van
deelname gekregen. Nog even de data op een rijtje:
26-9-2016, 3-10-2016, 10-10-2016, 17-10-2016, 31-10-2016, 7-11-2016
We wensen jullie veel plezier!!!

Groep 8 nieuws
Zoals veel van jullie wel weten is groep 8 dit schooljaar begonnen in De Brem. In het begin was dit voor
iedereen natuurlijk even wennen maar nu is de draad weer op een goede manier opgepikt. De eerste drie
weken zitten er al op en we hebben allemaal hard gewerkt en de werksfeer in de groep is uitstekend.
Een paar belangrijke data:
Woensdag 28 september: start Kinderpostzegelactie, kinderen zijn deze dag om 12 uur uit en mogen
langs de deuren om zoveel mogelijk kinderpostzegels te verkopen.
Vrijdag 4 november: bezoek aan het Dr. Knippenbergcollege, van 9:00 uur tot 11:30 uur. Als u mee wilt
fietsen, geeft u dit dan tijdig aan bij meneer Sebastiaan of meneer Jaimy.
Woensdag 9 november: bezoek aan het Jan van Brabant Deltaweg (Brouwhuis), van 8:45 uur – 11:30 uur.
We gaan hier te voet naartoe. Als u mee wilt, geeft u dit dan tijdig aan bij meneer Sebastiaan of meneer
Jaimy.
12 februari 2017: open dag V.O. in Helmond.
Met vriendelijke groet,
Meneer Sebastiaan & meneer Jaimy

Foto toestemming

Kunstroute

Wij maken vaak leuke foto’s en gebruiken deze voor de website,
Facebook, en heel af en toe Instagram en Twitter.
Heeft u hier bezwaar tegen en dit nog niet kenbaar gemaakt, dan
kunt u dat bij de leerkracht van uw kind laten weten. Wij houden er
rekening mee.

A.s. zondag 2 oktober is de
kunstroute in onze wijk. Wij
doen daar ook aan mee middels
een paar optredens in de Brem
bij de start om 12 uur.

Wij hanteren de volgende belangrijke regels:
Altijd meer dan 1 kind op de foto.
Geen vermelding van namen tenzij specifiek toestemming is
gevraagd.
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Oude overhemden gezocht
Voor onze crealessen zijn wij op zoek naar oude overhemden,
zodat de kleren van de kinderen niet vies worden.
Heeft u er liggen? Wij zijn er erg blij mee.
U kunt ze inleveren bij juf Linda in groep 3B

Op trektocht met groep 7

Max en Maxym hebben op
trektocht bramen gevonden in de
bossen ze zeiden dat ze lekker
waren. Iedereen die wilde mocht
proeven .
Van Maxym

De derde dag waren we erg moe.
Het lopen ging niet meer zo makkelijk.
Daar hadden we een oplossing voor.
We hadden met ongeveer vijf meiden
en twee juffen, stiekem een busje geregeld.
Van Selina

Cursus “Kies je instrument”
De leerlingen uit groep 3 t/m 6 mogen zich inschrijven voor deze gratis cursus. A.s. woensdag sluit
de inschrijving en zal er geloot worden onder de inschrijvingen. Er is maar beperkt plek en we
zullen dus helaas een aantal kinderen moeten teleurstellen. U krijgt het donderdag te horen of uw
kind mee mag doen of niet. In de e-mail die tegelijk met de Straapsels verstuurd is zit het
inschrijfformulier nog eens bijgesloten.

2

26 september 2016

Studiedag 5 oktober a.s.
Let op: volgende week woensdag, 5 oktober, zijn de leerlingen vrij i.v.m. een studiedag van het
hele team.

Luizencontrole, goed nieuws!
Goed nieuws! Bij de eerste luizencontrole van dit schooljaar zijn er geen luizen en ook geen
neten aangetroffen.
Dank aan de ouders die zich elke keer weer inzetten om de leerlingen te controleren.

Potten en deksels gezocht
In groep 4 is juf Yolanda op zoek naar glazen potten met deksel.
Wie spaart er mee?? Alvast bedankt!!

Kinderboekenweek 2016 ‘voor altijd jong’
Van 5 tot 16 oktober is het weer kinderboekenweek. Natuurlijk besteden wij hier weer de
nodige aandacht aan!
Het thema van de kinderboekenweek 2016 is ‘voor altijd jong’.
Dit gaat vooral over opa’s en oma’s. Daarom organiseren wij op dinsdag 11 oktober een opa
en/of oma middag!
Alle opa’s en oma’s van de kinderen van onze school zijn op die middag uitgenodigd. We
beginnen om 14.00 uur in de hal van de school met een kopje koffie of thee en iets lekkers.
Daarna mogen de opa’s en oma’s een kijkje gaan nemen in de klas van hun kleinkind van 14.30
tot 15.00 uur.
Wij hopen veel opa’s en oma’s te mogen begroeten!!

Kalender
Ma. 26 september

Start Mad Science cursus

Zo. 2 oktober

Kunstroute in de wijk

Ma. 3 oktober

Start “Kies je Instrument”

Wo. 5 oktober

Studiedag, kinderen vrij

Di. 11 oktober

Opa en oma middag, 14.00 uur

Vr. 21 oktober

Viering in de hal

24-28 oktober

Herfstvakantie
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