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Belangrijke data:
26 maart

Sluitingsdatum “Oudertevredenheidspeiling” (gewijzigd)

27 maart

MR vergadering. Aanvang: 19.30 u.

28 maart

Informatieavond Entreetoets ouders gr.7. Aanvang:19.00 u.

28 en 29 maart

Paasactiviteit “Eitje tik” in de groepen 1 t/m 4

30 maart

Goede Vrijdag (alle kinderen zijn vrij)

2 april

2de Paasdag (alle kinderen zijn vrij)

5 april

VVN Theoretisch Verkeersexamen (groep 7)

5 april

Nieuwsbrief 13

Algemene informatie:
Oudertevredenheidspeiling
Hartelijk dank aan alle ouders die deze al ingevuld hebben.
Een laatste reminder en vriendelijk verzoek aan de ouders die daarvoor wellicht nog niet in
de gelegenheid zijn geweest, U hebt nog t/m dit weekend de ruimte hiervoor.
Maandag 26 maart wordt de peiling gesloten.
Met vriendelijke groet, Trudy Hoogwegt

Wijziging persoonlijke gegevens
Bij het controleren van onze administratie is geconstateerd dat alle persoonlijke gegevens
van de kinderen niet altijd correct zijn en/of tijdig worden doorgegeven.
Het is van groot belang dat u, mochten er wijzigingen zijn voor wat betreft naam, adres
(verhuizing), kiezen voor een andere school etc., deze tijdig aan ons doorgeeft.
U kunt dit doen via Parnassys (ouderportaal), ofwel via de administratie
(opdreef@veldvest.nl)
Namens de administratie, Annemieke Welling
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Nieuws uit de groepen:
Groep 1 t/m 4
Activiteiten rondom Pasen
Op dinsdag 27 maart houden we met alle kinderen een “eitje tik wedstrijd”.
Als je 2 hardgekookte eitjes tegen elkaar aantikt, gaat er altijd maar eentje kapot!
Uiteindelijk blijft er per klas één winnaar over. Alle winnaars mogen hun “geluks-ei”
bewaren voor de finale op woensdag 28 maart. Uiteindelijk krijgen we dan per cluster één
winnaar. Zij zijn dan de “eitje tik kampioenen” van 2018.
Vergeet u dus niet om op dinsdag 27 maart 1 of 2 hele hardgekookte eieren (met schaal!)
mee te geven aan uw kind, voorzien van naam.
Op donderdag 29 maart hebben we in de ochtend in deze groepen een paascircuit.
De kinderen gaan dan in verschillende klassen paasactiviteiten uitvoeren.
Met vriendelijke groet, Marie–José Peeters en Ivon Schenkelaars

Groep 5 en 6
Pasen
Op Witte donderdag 29 maart is de uitvoering van Johannes Passion in de St. Caeciliakerk.
De kinderen van de groepen 5 en 6 zijn er al een aantal weken mee bezig.
Iedereen kan komen kijken en luisteren naar het Passieverhaal op een unieke manier.
De kinderen nemen deel aan het geheel met een spreekkoor.

Schrijversbezoek
Op maandag 9 april gaan de kinderen van de groepen 6 met de fiets naar het
schrijversbezoek van Manon Sikkel. We hebben al een aantal boeken van haar in de klas
gelezen. We zijn erg benieuwd naar de verhalen die zij gaat vertellen over haar boeken.

Project planten
De groepen 5 en 6 zijn nog volop met het project planten bezig. De kinderen hebben
allemaal hun eigen “moestuintje” mogen planten en zijn nieuwsgierig hoe snel en in welke
omstandigheden de “moestuintjes” het beste groeien.
Namens de leerkrachten van groep 5 en 6, Suzanne Fietelaars

Gezond gedrag
Morgen, vrijdag 23 maart, gaan de kinderen van de groepen 6 aan de slag met lesmateriaal
van het educatief platform van Albert Heijn. Dit gebeurt in het kader van Gezond gedrag op
school. Achtergrondinformatie hierover wordt aan de kinderen meegegeven.
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Met het programma “Over de tong” ontdekken de leerlingen van alles over de vijf smaken
zoet, zuur, bitter, zout en umani (hartig).
De kinderen gaan smaaktesten doen en proeven van de producten, die bij het lesprogramma
horen. Ze leren nadenken over hun dagelijkse eten en drinken.
Zo worden ze zich meer bewust van de keuzes die ze maken bij hun maaltijden &
tussendoortjes en krijgen ze de smaak van lekker gezond eten te pakken.
Namens de werkgroep Gezond Beleid, Monique van de Konijnenburg

Groepen 7 en 8
Bezoek moskee
In het kader van het nieuwe thema van Alles Apart over het geloof, zijn we welkom in de
moskee aan het Kastelenplein in Eindhoven.
We gaan hier met de groepen 7 en 8 op de fiets naar toe op onderstaande dagen.
We vertrekken een half uur voor aanvang. Graag hebben wij hierbij hulp van 2 ouders per
groep. Wilt u ons hierbij helpen, dan kunt u zich aanmelden bij de leerkracht.
Donderdag 29 maart

Donderdag 5 april

9.00 -10.15 uur groep 8A
10.15 -11.45 uur groep 8B

9.00 – 10.15 uur groep 7A
10.15 – 11.45 uur groep 7C
12.30 – 13.45 uur groep 7B

Reminder infoavond groep 7
U bent welkom op de infoavond voor de groepen 7 over de Entreetoets op 28 maart van
19.00 – 20.00 uur.
Bezoek Huize Merefelt groepen 7
In april gaan de groepen 7 naar Huize Merefelt i.v.m. onze paasactiviteit die in het teken
staat van “Iets voor en met een ander doen.”
We gaan op de fiets. Via de klassenouders worden (of zijn al) hulpouders gevraagd.
Data: 12 april groep 7A - 19 april groep 7C - 26 april groep 7B
Klassenlunch groepen 8
Donderdag 22 maart wordt er een klassenlunch voor de groepen 8 verzorgd vanuit het
thema “Ik eet het beter”. De leerlingen worden zich bewust van wat ze eten.

Bijlagen:

Informatie van Korein Kinderplein
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