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Woensdag 8 mei 2019

WEEKBULLETIN

Sportdag

Kledinginzameling

Op 17 mei wordt er volop gesport.
De onderbouw doet dat in en om school. Er zijn hiervoor
op dit moment absoluut nog onvoldoende ouders,
namelijk slechts 2. Met dit aantal moeten we het afzeggen,
dus als u kunt? Voor aanmelding kunt u bij juffrouw Heidi
terecht. heidi.vanheeswijk@eenbes.nl

Heeft u uw oude kleding, zoals voor de
meivakantie gevraagd werd, netjes in
vuilniszakken opgeslagen? Vanaf woensdag
15 mei kunt u het inleveren, graag tegen de
wand van groep 6. Vrijdagochtend 17 mei kan het ook nog,
in dat geval vragen wij u het bij de poort neer te zetten
want dat scheelt meneer Geert wat sjouwwerk.

MR-vergadering
Dinsdag 14 mei vergadert de MR om 20:00 uur. Op de
agenda staan onder meer de volgende punten:
tussenschoolse opvang, evaluaties schooljaar 2018-2019
en formatie 2019-2020. Wilt u deze vergadering bijwonen
dan kunt u zich aanmelden bij juffrouw Hetty,
hetty.peeters@eenbes.nl

De bovenbouw sport op het terrein van HAC. Voor de
begeleiding hebben we voldoende ouders. Maar hier zit
het probleem nog wél in het vervoer van of naar Stiphout
voor groep 5. Dat is nog niet rond. Het is geen probleem
dat u alleen maar taxichauffeur kunt zijn, daar zijn we ook
al blij mee, daar blijven is niet nodig. U kunt zich melden bij
juffrouw Mariël, mariel.torres@eenbes.nl
Alle andere kinderen gaan op de fiets. Voor de bovenbouw
is de schooltijd van 8:45 tot 14:15 uur is. Let je daarop?
Dit betekent natuurlijk dat je voor een lunchpakket moet
zorgen.

Praktijkexamen verkeer
Nog een weekje en dan laat
groep 7 op 16 mei zien ze dat
wat ze in de les geleerd
hebben in Beek en Donk ook in
de praktijk uit weten te
voeren. Tip: fiets de route
alvast een keer, dan heb je de
verkeerssituaties al een keer
gezien.

Toestemmingsformulier
klassenfoto
We hebben er al een heleboel, maar nog niet ieder van
jullie heeft kenbaar gemaakt of uw kind op de klassenfoto
mag. U kunt dit nog tot uiterlijk 13 mei kenbaar maken. Bij
geen formulier gaan wij ervan uit dat u kind niet op de
groepsfoto mag.

Eerste Heilige Communie
Een aantal kinderen van groep 4 doet a.s. zondag de Eerste
Heilige Communie. Wil de viering bijwonen? De dienst is
om 11:00 uur. Deze communicanten mogen maandag
eerst uitslapen en worden om 10:30 uur op school
verwacht. Alle andere kinderen van groep 4 zijn er gewoon
om 8:45 uur.

Kunstmenu groep 3 en 4
Donderdag 16 mei gaan groep 3 en 4 naar een
theatervoorstelling “De beste uitvinding ooit”. Dit is in Ons
Tejater in Lieshout van 13:30 tot 14:30 uur. Het is
belangrijk dat alle kinderen uiterlijk 13:10 uur op school
zijn zodat we op tijd kunnen vertrekken. Het vervoer is al
geregeld.

Nieuwe schooltijden
Zoals we al eerder in het weekbulletin hebben
aangegeven, gaan onze schooltijden veranderen in
schooljaar 2019-2020. Ze zullen voor de onder- en
bovenbouw hetzelfde zijn:
Maandag – dinsdag en donderdag:
8.30-12.00 en 13.00-15.15 uur
Woensdag en vrijdag
8.30 – 12.30 uur (de middag is vrij).

Thema-avond pesten
Afgelopen maandag had de Ouderraad gastsprekers van de
GGD uitgenodigd die informatie gaven over pesten. We
geven u de 5 tips wat u als ouder kunt doen in het geval
van pesten. Hebben deze woorden uw nieuwsgierigheid
gewekt? Op de websites die eronder staan, vindt u meer
informatie.
1.
2.
3.
4.
5.

Zelfvertrouwen
Herkennen
Blijf rustig
Hoe eerder, hoe beter
Gedrag afkeuren

Aanbevolen websites:
http://www.pestweb.nl/
• www.pesten.nl
• www.stoppestennu.nl
• www.opvoeden.nl

Jarigen
9 mei
11 mei
14 mei
15 mei

Tessa van der Vleuten
Ginny Verbakel
Puk van Dijk
Job van Mierlo
Julian van Mill
Pepijn de Werd

