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Ouderhulp vossenjacht
De vossenjacht vindt pas donderdagochtend 4 juli plaats.
Maar ervaring heeft ons geleerd dat het niet altijd
gemakkelijk is op die dag voldoende ouders als begeleiding
te vinden. Daarom stellen we nu alvast de vraag, zodat u
voldoende tijd heeft andere afspraken eromheen te
bouwen.
Wie kan deze donderdag met een groepje kinderen door
de wijk lopen? Heeft u nog een klein kind dan is dat geen
enkel probleem. De route is buggy-proof en de
bovenbouwkinderen vinden het vaak leuk tussendoor ook
een poosje de wagen te duwen. U wordt om 9:15 uur op
school verwacht en om 12:00 uur zit uw taak er al weer op.
De kinderen blijven deze dag op school picknicken en zijn
om 15:00 uur uit.
U kunt zich melden bij juffrouw Hetty
hetty.peeters@eenbes.nl

Lang weekend
Hemelvaart staat voor de deur. Dat houdt in dat jullie een
lekker lang weekend voor de boeg hebben. Donderdag,
vrijdag, zaterdag en zondag vrij, geniet ervan!

Bericht van juf Lian

Beste ouders van Brukelum,
Na vele jaren ga ik Brukelum verlaten en naar een nieuwe
werkplek. Ik heb altijd met veel plezier gewerkt, samen
met jullie kinderen. Ik vond het fijn dat ik een klein
onderdeel binnen het leven van jullie kinderen heb mogen
invullen.
Ik kijk terug op een fijne tijd. Dank voor het vertrouwen
dat jullie in mij hadden.
Het gaat jullie allen goed,
Met warme groet, juf Lian.

Hoge nood (herhaald bericht)

Volgend schooljaar legt een grote groep
brigadiers hun stopbordje neer.
Allemaal mensen uit de allerhoogste
klassen van de bovenbouw die jaren
trouwe dienst verricht hebben. Maar dit
houdt in dat er een groot tekort komt, namelijk ACHT
personen. Natuurlijk wordt ieders hulp op prijs gesteld,
maar wist u dat we uit de nieuwe groep 1 t/m 4 helemaal
geen enkele ouder hebben? Dus…. een kwartiertje van uw
tijd draagt bij aan ieders veiligheid. Aan kinderen hebben
we geen gebrek, zij hebben zich massaal aangemeld. Dit
laat u toch niet aan u voorbij gaan?
Vorige week stond er niet bij wie u zich aan moet melden.
Dat is bij juffrouw Hetty hetty.peeters@eenbes.nl

Jarigen
1 juni
3 juni

Koen Gijsbers
Lucas van den Eynden

Groep 8 op kamp
Groep 8 gaat volgende week naar Baarlo. Daar ligt een
leuke blokhut aan de rand van het bos met volop
speelvelden erom heen. Kortom een heerlijke plek om een
weekje te vertoeven. Nu
hopen dat het zonnetje ook
duit in het zakje doet, dan
kan de week niet meer stuk.
Wij wensen hen een fijne tijd.

De vakantieBieb (ingezonden bericht)
Doorlezen in de zomervakantie met de
VakantieBieb
Jaarlijks blijven duizenden kinderen in de zomer doorlezen
dankzij de VakantieBieb. Een mooie ontwikkeling en

bovendien erg belangrijk. Blijven lezen in de vakantie helpt
namelijk een terugval van het AVI-niveau voorkomen.
De VakantieBieb-app biedt een brede selectie van maar
liefst 50 e-books voor het hele gezin. Bijvoorbeeld Deze
mop is top van Paul van Loon, Met opa door Europa van
Tamara Bos, Level 13, Game Over van Esther van Lieshout
en De Zevensprong van Tonke Dragt. De VakantieBieb is
een zomercadeautje van de Bibliotheek en gratis te
downloaden. Een lidmaatschap is niet nodig. Voor
kinderen opent de VakantieBieb op 1 juni. Vanaf 1 juli zijn
ook de boeken voor volwassenen beschikbaar. De
VakantieBieb is geopend tot en met 31 augustus.

Juni watermaand (ingezonden bericht)

Op zondag 23 juni organiseert HSV Het Geduld een
visevenement voor de jeugd van het lager onderwijs uit
Laarbeek.
Er zal die dag uitleg over vissen worden gegeven en
aansluitend een wedstrijdje vissen. Uiteraard krijgen de
eerste drie winnaars, die de meeste vis hebben gevangen,
een trofee en zullen ook de deelnemers die meedoen niets
te kort komen, Voor alle deelnemers is er een versnapering
en wat te drinken.
Om deel te nemen hoef je geen lid
te zijn van de hengelsportvereniging
en hoef je, voor deze middag, ook
geen vispas te hebben.
Heb je zelf geen hengel? Geen
probleem, wij hebben ruim
voldoende hengels die je mag
gebruiken. Ook wordt er gezorgd
voor een vistuigje, aas, voer enz.
Er zullen vanuit de vereniging voldoende begeleiders
aanwezig zijn om alles in goede banen te leiden.
Melden bij de visvijver vanaf 13:00 uur. GRATIS
Loting voor de visplaats 13:45 uur
Aanvang wedstrijd 14:00 uur
Einde wedstrijd 16:00 uur
Waar? Visvijver De Koppelen aan de IJsbaanlaan
(tegenover PLUK Pannenkoekenhuis het pad in.)
Meer informatie: Peter Vogels Burgemeester Seelenlaan
19 of hhmvanschijndel@onsbrabantnt.nl

