11 juni 2021
Schoolverlatersdag
Groep 8 had afgelopen dinsdag een Schoolverlatersdag. Dat was een superleuke dag! Onderaan deze
nieuwsbrief vindt u wat leuke verslagjes van leerlingen.

Schoolfotograaf
Afgelopen dinsdag en donderdag heeft Angela Haas van Angela Haas Fotografie portret- en
groepsfoto's van de kinderen gemaakt en op aanvraag broertje-/zusjefoto’s. U ontvangt over circa
twee weken via uw kind een brief met daarin een link, waarmee u de foto’s kunt nabestellen. U kunt
met de link alleen de foto’s van uw eigen kind en de groepsfoto van uw kind bekijken.

Brugklasdag
In de vorige nieuwsbrief stond door interne miscommunicatie dat de Brugklasdag van vandaag was
afgelast, maar die is gewoon doorgegaan. Onze groep 8 heeft vandaag meegedaan én genoten!

Oranje versiering
Ouderraad bedankt voor het aanbrengen van de oranje versiering in school! We wensen alle
voetballiefhebbers veel kijkplezier de komende weken!

Kwink, methode voor sociaal-emotioneel leren
De onderbouw begint volgende week met het thema ‘tegen een stootje kunnen’. De bovenbouw gaat
aan de slag met het thema ‘omgaan met tegenslag: welke gevoelens spelen mee’. Hier hoort de
Kwinkslag ‘Zelfonspanner’ bij. Die vindt u bijgevoegd. Geeft u ‘m weer een opvallende plek in huis,
bijv. op de koelkast? Bedankt alvast!

Feestelijke maandag 14 juni
In plaats van de afgelaste schoolreisjes, hebben we maandag een vrolijke
dag op school op het programma! Dan komen er acht artiesten van
Jambo Afrika voor een openingsconcert, workshops percussie en dans
voor alle kinderen, het begeleiden van presentaties van de kinderen en
een fantastisch interactief concert in prachtige kostuums!
Onze eigen ouderraad heeft een lekkere lunch voor alle kinderen
geregeld. Dus die hoeft u niet mee te geven. We vragen u wel om uw kind
fruit of groente voor de kleine pauze mee te geven en drinken voor de
hele dag.
We gaan maandag niet gymmen. Dus de kinderen van de groepen 3 t/m 8
hoeven geen gymkleding mee. Het is wel fijn als uw kind maandag
makkelijk zittende kleding aan heeft, want we gaan wel dansen.
Vanwege alle geldende coronabeperkingen kunnen we u helaas niet uitnodigen om een deel van onze
feestelijke dag bij te wonen. We gaan er van uit dat u hier begrip voor heeft! We maken wel foto’s en
een filmpje om u een impressie te geven.

Alle artiesten en hun manager doen vandaag zo laat mogelijk op de middag een PCR-test en op
maandagochtend bij ons op school een zelftest. Zij gaan alleen met de kinderen werken en voor hen
optreden als zij aan ons kunnen aantonen dat beide testen negatief zijn.
We gaan er een vrolijke, gezellige én veilige dag van maken! We hebben er zin in!

Techniekdag
Dinsdag 22 juni hebben we weer onze techniekdag! Dan mogen kinderen
die dat leuk vinden in hun eigen klas een proefje laten zien. Dit mogen ze
alleen doen of met een groepje.
Het is de bedoeling dat de kinderen hun proefje thuis voorbereiden. Het
mag een proefje op een heel breed terrein zijn, denk aan natuur,
biologie, techniek of chemie.
Kinderen die mee willen doen
kunnen zich bij hun eigen
leerkracht opgeven. Ze moeten zelf hun spullen regelen en die
dinsdag 22 juni mee naar school nemen.
Veel succes en plezier met de voorbereidingen! We zijn
benieuwd!
Leuke internetsites ter inspiratie:
www.proefjes.nl
https://brightideas.generationdiscover.nl/proefjes/
www.youtube.com/results?search_query=raar+maar+waar+proefjes
www.expeditionchemistry.nl
https://basisonderwijs.online/professor-dr-testkees-schooltv-alle-afleveringen.html

Poetsavond
Ook de voor maandag 5 juli geplande poetsavond gaat vanwege corona en de regelgeving niet door.
We hopen dat de poetsavonden volgend schooljaar wel weer door kunnen gaan!

Vakantieplanning
Bijgaand treft u de, met instemming van de medezeggenschapsraad, vastgestelde vakantieplanning
voor het nieuwe schooljaar aan.

Overblijfkrachten gezocht
We zijn voor het nieuwe schooljaar nog steeds op zoek naar nieuwe vaste overblijfkrachten én naar
invaloverblijfkrachten, die de vaste overblijfkrachten in geval van ziekte e.d. kunnen vervangen. Dit
kunnen ouders zijn, maar ook personen uit uw netwerk.
Wat verwachten wij van u als overblijfkracht?
● dat u tijdens de TSO de aanwezigheid van de kinderen registreert en toezicht houdt
● dat u vier keer per jaar deelneemt aan het TSO-overleg
● dat u meedoet aan de jaarlijkse scholingsactiviteiten.
Wat hebben wij overblijfkrachten te bieden?
● een belastingvrije vergoeding van € 10,= per keer dat u toezicht houdt
● gratis overblijven van uw eigen kind(eren) op de dag dat u toezicht houdt
● gratis overblijven van uw eigen kind(eren) op alle dagen van de week als u minimaal twee dagen
per week als overblijfkracht op school bent
● een jaarlijkse TSO-scholing
● een jaarlijkse EHBO-scholing.

Heeft u zelf belangstelling of weet u iemand die belangstelling heeft?
Dan kunt u of degene die u weet voor verdere informatie en/of het maken van een afspraak om een
keer mee te lopen contact (laten) opnemen met onze nieuwe coördinator dagelijkse gang van zaken
TSO, Romana Mulder. Romana is bereikbaar via roompie42@gmail.com en via 06 - 84 72 84 17.

Gezonde snack
We hebben in reactie op de uitdaging om een gezonde tip aan te leveren drie tips van (de ouders van)
Jeske Riksen uit groep 1/2b ontvangen. Onderstaand hun derde tip.
Chocolade balletjes

Dit heeft u nodig (voor twee personen):
● 6 dadels
● 20 gram ongezouten hazelnoten (of pinda’s, cashewnoten of amandelen)
● 15 gram pure chocolade
● 2 tl kokosrasp
● 2 tl cacao.
Zo maakt u het (bereidingstijd 15 minuten):
● Snijd de dadels met een mesje fijn.
● Doe alle ingrediënten in een keukenmachine en maal ze helemaal fijn.
● Draai zes tot acht kleine balletjes van het mengsel.
● Rol de balletjes door de kokosrasp of cacao.

Verslagjes Schoolverlatersdag groep 8
Onderstaand de beloofde verslagjes van groep 8 over de Schoolverlatersdag.
Door Floris
Op dinsdagochtend hadden we de Schoolverlatersdag. Een sportevenement dat veel te maken had
met technologie. Het was bij de Schutskamp en bij O.S.S Volo in Den Bosch.
Er waren veel leuke spellen, waaronder ook de SMART Wall. Het was in een squashzaal. In een kleine
ruimte stond een beamer op de muur gericht met drie stroken waar allemaal dieren op verschenen.
Steeds met drie man tegelijkertijd stond je voor de muur en moest je met een bal de dieren afgooien.
Binnen een minuut moest je zoveel mogelijk punten verzamelen. Het was soms nog best lastig.
De rest van de spellen was ook heel leuk. We hadden binnen ook nog SMART Basket en SMART Dance.
Bij SMART Basket had je een basketbal parcours en daar stond ook nog een stormbaan bij. Bij SMART
Dance had je een soort van tap dance platform waar je op moest dansen.

Buiten hadden we verder nog SMART Clips, waarbij er lampjes oplichtten die je dan moest
uitschakelen door je hand ervoor te houden. Bij SMART Goals moest je met een bal door goaltjes
rennen die oplichtten. Als extra’s hadden ze nog hoogspringen, verspringen en balwerpen.
Het hele evenement werd geregeld door ‘S-PORT en de gemeente Den Bosch. Het was voor kinderen
uit heel Den Bosch. Kortom, een geslaagde dag met veel leuke activiteiten.
Door Farah
Het was heel leuk want je had:
*smart dance
*smart wall
En er was nog meer!!
We gingen eerst met de fiets naar de gymzaal. Daar werden groepjes gemaakt en toen begonnen we
met bewegen. Toen we binnen klaar waren, gingen we naar de atletiekbaan. Daar hebben we ook
nog gesport. Het stond in het teken van technologie.
Smart dance
Je had een plaat met pijlen: boven, onder, rechts en links. Je kon een liedje uitkiezen en dan stond er
op welke pijl je moest staan. Het was super leuk en creatief bedacht. Je had levels: makkelijk en
moeilijk.
Smart wall
Je had een muur en daar werd een zee met dieren op
geprojecteerd. Dan moest je met z'n drieën op die
dieren gooien, ieder dier had 10 punten, alleen de haai
15, met ieder een zachte bal en dan kwam er 1
winnaar uit. Het was heel leuk, alleen reageerde hij
soms niet, maar het was wel een leuke bezigheid.
En de dag werd geregeld door de Gemeente.
Ik heb wel echt een leuke dag daar gehad!!!!!
Door Niels
We gingen naar de Schoolverlatingsdagen. Dat zijn vijf dagen waarop scholen (groep 8) gaan sporten.
Het werd gehouden bij oss-volo ( dat ligt bij de Kruiskamp Den Bosch) en werd door de gemeente
georganiseerd. Het was binnen en buiten.
Ze hadden vier onderdelen binnen en vijf buiten. Je hebt daar dansen tussen zitten. Dat was binnen.
Het was beneden, maar dan ook echt beneden, in een kelder. Je zag dof geel licht, bakstenen muren
en een houten, oude bladerende deur. We kwamen in de zaal. Daar zagen we allemaal platen staan
met een pijl naar boven, onder, rechts en links. Het werkte als volgt: er kwamen pijlen op het bord en
daar ging je op staan. Ik weet niet of je dat gevoel kent, maar ik werd elk potje vierde. Maar al met al
was het heel leuk.
Binnen had je dus nog drie onderdelen: smart ball, smart goal en stormbaan. Bij smart ball moest je
op een goal schieten en dan meette een apparaat jouw snelheid. Ik had 39km/h. Voor Fin moest het
heel leuk zijn. Hij had 51km/h. Ook had je smartball. Dat was dat je met een bal tegen bewegende
dieren op de wand moest gooien. En de stormbaan. Dat spreekt voor zich.

Daarna gingen we naar buiten. Wij begonnen met hoogspringen. Ik
moet zeggen dat viel wel mee. Je had nog een ding: verspringen. Dat
was heel leuk. Hoe kan het ook anders: voetbal!!!! Je moest door de
pionnen dribbelen.
Uiteindelijk toen we klaar waren, gingen we natuurlijk naar huis. Ik kan
daar genoeg over vertellen. Maar daar ging het natuurlijk niet over.
Het was heel leuk.
Voor de volgende veel plezier!!!

NIEUWS VAN BUITEN

Kindersportfort
Bijgevoegd vindt u een flyer over de sportieve BSO Kindersportfort.

Drive in bioscoop
Hopelijk kunnen we aanstaande zomer weer genieten van allerlei
leuke activiteiten! Daarom organiseren wij in samenwerking met
De Bossche Zomer en in goed overleg met de gemeente een zeer
bijzondere activiteit voor alle kinderen en ouders in Den Bosch:
EEN ECHTE AMERIKAANSE DRIVE IN BIOSCOOP!
Op zaterdag 3 en 31 juli 2021* draaien we om:
● 12.30 uur een film voor de jongere kinderen (NL gesproken)
● 15:30 uur een 'spannende' familiefilm voor de oudere kinderen
(EN/NL gesproken).
Ga snel naar de website https://www.driveinbioscoopdenbosch.nl/ voor meer informatie, om te zien
welke keuzefilms we voorstellen en stem vast op jouw favoriet!
Een terugblik van vorig jaar zie je hier: https://youtu.be/9EmW0w8UeVo.
*Onder voorbehoud van definitieve vergunning door gemeente

Summer Camp Vught
Bijgaand vindt u een flyer over het Summer Camp Vught. Dit vindt plaats op Landgoed Huize Bergen
in de eerste week van de zomervakantie. Summer Camp is een evenement voor basisschoolkinderen
waarbij ze alles in het Engels wordt aangeboden. Wisselende activiteiten en lessen zorgen ervoor dat
de kinderen plezier hebben en tegelijk Engels absorberen.

Musical4daagse
Bijgevoegd vindt u ook een flyer over de Musicalvierdaagse die Perron 3 Rosmalen en Theater aan de
Parade samen voor kinderen organiseren. Zij willen er samen voor zorgen dat de kinderen weer even
iets leuks kunnen doen deze zomervakantie en zo een ervaring krijgen om nooit meer te vergeten.

Volgende InformatieBron vrijdag 25 juni 2021

