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Agenda   

 
Maandag 10 juli   Nog 4 ½ dag school!  

Dinsdag 11 juli  Nog 3 ½ dag school!  

Woensdag 12 juli  Nog 2 ½ dag school! 
  Geen Taal Speel Groep en geen Plein Actief 

 19.00 – 20.30  Afscheidsavond voor kinderen groep 8 en hun ouders  
Donderdag 13 juli  Nog 1 ½ dag school!   

Vrijdag 14 juli 12.00  School uit; vakantie begint voor alle groepen 

 13.15 – 16.00  Studiemiddag team  

 
Overblijven op school 
 
Op onze school wordt het overblijven georganiseerd door Kindertuin. Hun administratie wezen ons op 

het volgende: 
- De kinderen uit groep 8 die nu naar het Voortgezet Onderwijs gaan moeten bij   

 Kindertuin worden afgemeld!  
- De kinderen die nu in groep 4 zitten en naar groep 5 gaan moeten misschien vrijdag  

 als overblijf dag doorgeven. In groep 5 moeten de kinderen namelijk ook ’s middags  

 tot 15.20 uur naar school 
Vergeet u dit niet zelf te regelen? 

Coördinator TSO is Diana Verhagen, tel.nr. 06 – 13 27 97 31 
 

Downloaden foto's van onze website 

 

Op onze website staan bij de verschillende groepen veel foto's. Als u inlogt met de gegevens die u van 
ons gekregen heeft, kunt u deze foto's downloaden.  

In de vakantie worden alle foto's van onze website verwijderd om plaats te maken voor foto's voor de 
nieuwe groepen.  

 

Dus als u nog foto's wilt bewaren, download deze dan voor de vakantie van onze website.  
 
Continurooster 

 
Met de Medezeggenschapsraad hebben we ons de afgelopen tijd gebogen over het continurooster.  

De directeuren van 2 scholen uit Boxtel, die dit rooster afgelopen jaar hebben ingevoerd, hebben ons 
hun ervaringen verteld. Beiden drukten ons op het hart om een aantal zaken goed te regelen: 

 Neem uitgebreid de tijd om goede voorlichting aan ouders te geven 

 Ga naar verschillende scholen kijken  

 Zorg dat het team ook goede voorlichting krijgt en nodig teamleden van andere scholen  

 uit 

 Het team heeft recht op pauzes; zorg dat dit gegarandeerd is 

 Regel goede ouderhulp tijdens het overblijven 

 Neem ook voldoende tijd om het rooster in te voeren als het licht op “groen” bij  

 ouders en team  
 

De Medezeggenschapsraad en directie hebben besloten om in het begin van het komend schooljaar 
zich verder in de materie te verdiepen. In de loop van dat schooljaar wordt er dan een beslissing 

genomen. Een beslissing waarbij ouders en team betrokken worden!  
 

                             



Verschijnen Nieuwsbrief soms wat later 

 

We proberen onze Nieuwsbrief elke vrijdag te laten verschijnen. Door omstandigheden lukt dat soms 
niet en komt de Nieuwsbrief na het weekend op maandag uit. Bij hoge uitzondering soms op dinsdag. 

We houden wel altijd rekening met belangrijke gebeurtenissen op de agenda. M.a.w. we proberen u 
niet op het laatste moment te verrassen met een activiteit, die op dezelfde dag plaatsvindt!  

Als de Nieuwsbrief later verschijnt, wordt deze natuurlijk ook op een later tijdstip digitaal verstuurd.  
 
Kampioen 
 

      
 
Bovenstaand de foto's van Lieke uit groep 5 met haar prijzen en pony's. Onderstaand het verhaal van 

haar over de deelname aan de laatste kampioenswedstrijden. 
 

Afgelopen zaterdag heeft Lieke met haar pony Olivia meegedaan aan de categorie “best gaande rij 
pony” en deze gewonnen! Hiermee heeft ze zich afgevaardigd naar de Nederlandse 
kampioenschappen.  
En zondag is ze met haar andere pony Nando in de klasse C-M1 reserve kampioen geworden. En mag 
ze door naar de Brabantse kampioenschappen! 
 
Proficiat Lieke en heel veel succes bij de volgende kampioenschappen!  
 
Musicalster 

 
Op zaterdag 8 juli en zondag 9 juli heeft Maud uit groep 4 meegedaan met de 

musical “Het geheim van de Torenkruiers”. Maud is lid van de musicalschool 
F-Act uit Boxtel. 

De voorstellingen werden gegeven in het mooie theater De Enck in Oirschot. 

Maud speelde het meisje Henriëtte. Ze was één van de kinderen die in het 
verhaal ontvoerd werden. 

In het Brabants Centrum vertelt Maud dat ze het zingen erg leuk vindt. 
Dansen op één liedje in de musical vindt ze best wel pittig. “Ik moet dan veel 

rondjes draaien en daar word ik duizelig van!” 

In de zaal zaten op zaterdag en zondag fans van Maud en die zeiden 
allemaal: “Super Maud, wat was jij goed!” We hebben in ieder geval weer een talent voor de 

toekomst!  
 

 
Er is er één jarig….                                                       
 

11 juli  Brent Lakwijk  groep 2 Kangoeroes   
14 juli  Kevin Jarbandhan groep 7 

 

Van harte gefeliciteerd en 
wensen je een hele fijne dag toe! 


