Kwekkeveld nieuws mei 2019

Beste ouder(s), verzorger(s),
De lente laat zich al volop zien en we staan aan de vooravond van een mooie meivakantie.
Ik wil u echter ook graag meenemen in wat er nog staat te gebeuren na deze vakantie. Het nieuwe
schooljaar zit eraan te komen en dat betekent dat we nu
al bezig zijn met de indeling van de groepen en de
leerkrachten die deze groepen gaan draaien. Uiteraard
houden we u op de hoogte van deze ontwikkelingen. Wel
kan ik u melden dat we een nieuwe leerkracht mogen
begroeten. Zij heet Floor van Uittert. Binnenkort zal ze
komen kennismaken. We gaan in deze laatste weken ook
afscheid nemen van juf Marga en juf Rita. Zij zullen
beiden met prepensioen gaan. Dat zullen we echter niet
zomaar voorbij laten gaan. Want beiden
vertegenwoordigen heel wat jaartjes onderwijservaring!
Ook hier ontvangt u nog bericht over in de komende tijd.
Tot slot wens ik u allemaal een fijne meivakantie en tot 6
mei!
Met vriendelijke groet,
Monique Klaassen
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MEI VAKANTIE

Hoofdluiscontrole

GMR

Studiedag

Schoolreis

Welkom op onze school
Wij heten de leerlingen die in april zijn gestart op onze school van harte welkom!





Maxim de Jong
Suze Groenendaal
Liva Prijs
Hassaan Ahmad

Wij wensen hen veel plezier toe op onze school

Binnenkomst
We merken steeds vaker dat kinderen en ouders via de hoofdingang van ’t Kwekkeveld binnen
komen lopen. Dat is niet de bedoeling. Alle kinderen komen via de ingang bij de kleuters of via de
ingang op de speelplaats binnen. Graag hier attentie voor!
Wijziging data rapportgesprekken voor meerdere groepen
Een aantal juffen en de meester van groep 1/2 CS, groep 5 N, groep 5/6 JL en groep 6 C zijn op een
cursus tweedaagse op maandag 24 juni. Daarom zal de datum voor de rapportgesprekken worden
aangepast. Hierover wordt u op een later tijdstip geïnformeerd, maar houd hier alvast rekening mee
als u ook kinderen in andere groepen heeft.
De rapportgesprekken voor groep 6/7 zullen op een andere dag plaatsvinden. Dit heeft te maken met
nog andere verplichtingen die juf Maike heeft op een andere school. Beide juffen zullen op tijd een
andere datum doorgeven.
Studiedag
Op vrijdag 24 mei gaan wij het schooljaar evalueren en het nieuwe schooljaar voorbereiden tijdens
een studiedag. Uw kind is dan vrij!

Ouderportaal
Ouderportaal wordt al volop gebruikt en dat vinden wij heel erg prettig. Dat horen we overigens ook
van de ouders terug. Om het nog fijner te laten werken volgen hieronder een paar tips:
- verlof: geldt alleen bij een dag vrij.
Ga je naar de huisarts of een ander kort bezoekje? Dan is een absentie al voldoende
- kind

ziek? Graag op tijd in ouderportaal de melding doen. Liefst voor schooltijd. Dan kan
de juf of meester dit berichtje al lezen.

Sponsoring
Wie ons wil sponsoren kan als tegenprestatie een logo in kleur plaatsen (afmeting 12 cm bij 8 cm in
kader) in de kalender (€ 75) mocht u een grotere plek willen, mail dit dan en dan zorgen wij voor een
gepaste offerte. Sponsort u mee met uw bedrijf of kent u iemand? Mail dan het logo door voor 15
juni aan m.klaassen@skoposschijndel.nl en na goedkeuring (schriftelijk via de mail) maakt u het
sponsorbedrag over op bankrekening. Heeft u nog vragen stel ze dan via de mail. Bij (te) grote
belangstelling zullen we een keuze moeten maken, ook bepaalt de school de plek van het logo. Maar
er komen vast nieuwe kansen!
Kinderen gezocht
Heb jij als ouder het gevoel dat je kind iets steviger in zijn/ haar schoenen zou mogen staan, of dat
jouw kind misschien juist wel iets te snel reageert op zijn/ haar impulsen. Teveel of te weinig egosterkte? Paarden spiegelen je gedrag..! Dan zou een sessie paardencoaching iets voor jou kind
kunnen zijn!
In Zijtaart is Danielle Kemper inmiddels afgestudeerd als paardencoach voor volwassenen en nu is ze
bezig met de specialisatie paardencoaching voor kinderen. Zij zoekt 5 kinderen waarmee ze kan
oefenen. Deze oefensessies zijn gratis. Allen de eerste 5 aanmeldingen zijn gratis. Je kunt contact op
nemen met Danielle via: diabolocoaching@gmail.com. Geschikt voor kinderen vanaf 7 jaar.
Gratis sponsoring voor ons EBC
Wij zijn druk bezig met de plannen voor onze nieuwe speelplaats.
Daarbij vonden we het volgende…. Sponsormeter.com
Shopt u weleens online?
Als u dit doet via onderstaande link, dan kunt u op zoek naar uw webshop, deze weet dan dat u via
sponsormeter komt. U doet uw aankoop (de prijs blijft precies hetzelfde).
Nadat u uw spulletjes heeft gekocht, doet de webshop een donatie aan het goede doel via de
sponsormeter.com.
Ook EBC Noord heeft zich aangemeld bij de sponsormeter. Via onderstaande link komt u bij onze
pagina van de sponsormeter en kunt u uw webshop zoeken.
Wij vinden het heel fijn dat u ons en uw kinderen wilt helpen.
sponsormeter.com/SchoolpleinEBCNoord

Telekids
Ouders van groep 5 t/m 8 zie voor meer informatie de bijlagen bij deze nieuwsbrief!

