nieuwsbrief 18 - week 21
Koningsspelen
Het is al weer een tijdje geleden dat er Koningsspelen plaats vonden. Het was een prachtige
dag wanneer alle kinderen hebben genoten. Dit was echter niet mogelijk zonder hulp van veel
ouders en grootouders.
Via deze weg willen we iedereen hartelijk bedanken voor de hulp tijdens deze dag. Omdat niet
voor iedereen duidelijk was wie er gewonnen heeft, volgt hier de lijst van de winnende
groepjes:
1ste prijs is gewonnen door groepje nr.7:
Finn Rooijakkers, Anouk Spitters, Willem Kemp, Guus van de Ven, Evy Truien, Veerle Verdaat,
Roy de Bar, Sep Verblackt, Devon van Berne, Hannin Sidiqi, Charlie Slaats
1ste prijs voor samenwerking is gewonnen door groepje nr.11:
Alexander van der Velden, Devin van Loon, Bente van de Waerden, Femke Schippers, Fiene
van der Wijst, Vladimir Rutter, Liza Voorstenbosch, Angelique Bongers, Lenn Moonen, Sam v.d.
Nieuwenhuizen, Gijs Vernooi
Werkgroep Koningsspelen
Schoolfotograaf
Aankomende maandag, 28 mei zal de schoolfotograaf bij ons op school komen.
Zie de bijlage voor meer informatie.
Calamiteiten dag
De calamiteiten dag is gepland op vrijdag 6 juli 2018. Deze zal (tot nu toe) gewoon doorgaan.
De kinderen zullen op die dag vrij zijn.
Reminder: Aanmelden nieuwe leerlingen
Op maandagmiddag 28 mei en dinsdagochtend 29 mei zal er een kijkmoment plaatsvinden op
school. Op deze middag zijn alle kinderen en hun ouders, die een kijkje willen komen nemen
op de dagopvang, peuterwerk en BSO van NummerEen en St. Jan Baptist, van harte welkom.
Tijdens dit kijkmoment kunt u uw kind ook inschrijven. Door in een zo vroeg mogelijk stadium
zicht te krijgen op het aantal nieuwe kinderen op onze Brede School kunnen wij hierop
anticiperen bij de formatie van de groepen in het nieuwe schooljaar.
E-waste race
Groep 6 is bezig met een project genaamd de e-waste race.
De bedoeling is dat groep 6 zoveel mogelijk elektrische of op batterij werkende apparaten
verzameld. Als u nog iets heeft liggen mail ons dan of ga naar de website www.ewasterace.nl.
Let wel op, het moet in een kliko passen!
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Kidsrun en Kiddyrun tijdens Veldhoven10miles
Op zaterdagmiddag, 23 juni vindt het jaarlijkse hardloopevenement van Veldhoven plaats, de
Veldhoven10miles. Vaste onderdelen tijdens dit evenement zijn de Kidsrun en de Kiddyrun.
De organisatie heeft een leuk programma samengesteld: Voor iedere leeftijdscategorie is er
een afstand (400 meter, 1.4 kilometer of 2.5 kilometer). Iedere deelnemer van de Kidsrun of
Kiddyrun krijgt aan de finish een medaille, een goodiebag en een ijsje.
De kinderen lopen voor de start van de volwassenen, dus jullie papa’s en mama’s, opa’s en
oma’s kunnen jullie gewoon komen aanmoedigen. Alle starttijden en de tijd van de warmingup zijn te vinden op de website van de Veldhoven10miles; www.veldhoven10miles.nl.
Daar kun je ook terecht om jezelf in te schrijven. Hopelijk tot dan!
SamenLoop voor Hoop
SamenLoop voor Hoop is een evenement voor iedereen die iets tegen kanker wil doen.
Gedurende een 24-uurs wandelestafette staan we samen met lotgenoten stil bij kanker én
vieren we het leven.
Tijdens de loop zijn er optredens, verschillende ceremonies en allerlei acties van deelnemers
die op een bijzondere wijze geld inzamelen voor wetenschappelijk kankeronderzoek.
Het evenement wordt volledig door vrijwilligers georganiseerd.
Zie de bijlage voor meer informatie.
Agenda:
- 24
- 28
- 28
- 29
- 22

en 25 mei Peanutbaltoernooi groep 8
mei
Open middag
mei
Schoolfotograaf
mei
Open ochtend
juni
Studiedag

Volgende sr vergadering: Donderdag 24 mei, 20:00 uur
Bijlage:
- Uitnodiging Kempentour Art4u
- SamenLoop voor Hoop
- Informatie schoolfotograaf
- Flyer Sjors Sportief
- Informatie schoolfotograaf
- Fietstocht Sint Jan Baptist
- Aankondiging vakantieprogramma 12 - 17 augustus
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