Kwekkeveld nieuws juli 2019

Beste ouder(s), verzorger(s),
Het schooljaar zit erop en het wordt tijd om te gaan
focussen op de welverdiende vakantie. Toch wil ik u
alvast even meenemen naar het nieuwe schooljaar.
Zoals ik al eerder liet weten zal er in september
gestart worden met de vernieuwing van de
speelplaats. Met een mooi bedrag van de ouderraden
kunnen we daar zeker nog iets extra’s van doen.
Daarvoor dank. Maar desondanks zijn de
werkzaamheden bij elkaar best kostbaar.
Daarom willen we u als ouders vragen mogelijk om
een letterlijke bijdrage te leveren
Voor degenen die het leuk vinden om op 1 of 2 zaterdagen de handen uit de mouwen te steken de
volgende oproep:

Wie wil op zaterdag 28-9-2019 of/ en op zaterdag 5-102019 meehelpen met sjouw en breekwerkzaamheden op
onze speelplaats van E.B.C. Noord? Werktijden volgen
nog! Per zaterdag zijn we op zoek naar +- 10 personen.
Opgeven kan bij Monique Klaassen per mail of in ouderportaal. m.klaassen@skoposschijndel.nl
Alvast dank voor het reageren namens alle kinderen van het E.B.C.!

Tot slot wil ik u een hele fijne vakantie toewensen en
tot in het nieuwe schooljaar op maandag 19-8-2019.
Geniet ervan!
Ook namens het team,
Monique Klaassen
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Zomervakantie!

Studiedagen schooljaar 2019-2020
De volgende dagen zijn studiedagen voor ’t Kwekkeveld. De kinderen zijn dan vrij.
Maandag 7 oktober 2019
Donderdag 13 februari 2020
Maandag 4 mei 2020
Vrijdag 12 juni 2020
Maandag 15 juni 2020
Gymlessen schooljaar 2019-2020
Wij zijn blij u mede te kunnen delen, dat we komend schooljaar een vakleerkracht binnen ons EBC
hebben die de gymlessen voor de kinderen gaat verzorgen. Alle kinderen van groep 4 t/m 8 krijgen 2x
in de week 45 min gymles van juf Michelle Weterings. De kinderen van
groep 3 gymmen 1x per week 45 minuten. In de eerste nieuwsbrief na de
vakantie zal juf Michelle zich aan u voorstellen.
In de jaarkalender, die u na de vakantie fysiek krijgt middels uw kind en in
de vakantie op onze website al kunt bekijken, vindt u het rooster en de
afspraken die wij met de kinderen maken rondom het dragen van
gymkleding. Als uw kind om 8.30 uur start met gymmen, mag het om 8.25
uur direct verzamelen in de gymzaal.
Gymles voor groep 1/2
Ook de kleuters krijgen in het nieuwe schooljaar een keer per week gym van de vakleerkracht. Zij
mogen dan naar de grote gymzaal. In de kleutergroepen gaan we na de zomervakantie niet meer
gymmen in het ondergoed, maar in hemd en gymbroek.
We vragen u daarom een sportbroek (met elastiek) mee te geven (geen balletpakje) in de eerste
week na de vakantie en deze in de gymtas bij de gymschoenen te doen.
Voor kinderen die niet dagelijks een hemd aan hebben is het fijn als u ook een t-shirt in de tas stopt.
Elke vrijdag voor een vakantie gaat de gymkleding mee naar huis om uit te wassen.

Groep 1-2 Mandy Kivits (komend schooljaar)
In het nieuwe schooljaar zal juf Mandy langzaam weer gaan opstarten. Dat zal via een
opbouwschema gaan. Maar om toch te zorgen voor een goede begeleiding van de kinderen uit die
groep zullen er de eerste periode andere leerkrachten zijn die de klassenverantwoordelijkheid
hebben.
Op de ma en di komt Hetty Cromsigt en op wo do vrij Susan van den Berg. Zij zullen ook gekoppeld
worden aan Ouderportaal. Dus u kunt rechtstreeks met hen berichtjes uitwisselen.
Mocht u nog vragen hebben horen wij dat uiteraard graag.
Verkeersouders gevraagd!
We zijn al een hele tijd bezig nieuwe
verkeersouders te zoeken. En dat is niet
eenvoudig. Toch is het echt een hele leuke taak
die je voor de school kunt vervullen. En wat
houdt het nou allemaal in?
Zomaar even een paar zaken op een rijtje.
Als verkeersouder:
- denk je mee over de verkeerssituatie rond de school. Je overlegt met directie hierover
- organiseer je met hulp de verkeersweek op school met allerlei activiteiten samen met de
leerkrachten
- help je mee de fietscontrole organiseren
- ook het organiseren van de fietsexamens hoort hierbij. Je krijgt hulp van de VVN
- Dode hoek project begeleiden
- Streetwise van de ANWB
- organiseren Skateclinic (materiaal is er al)
- organiseren Theater Poppenjans
- organiseren Tante Verkeersfee
- organiseren ganzenbord / kwartet
Voor aanmelden loop of naar de leerkracht van je kind of naar het M.T./ directie.
M.T.: Chantal Peters of Chantal Oosterhuis
Directie: Monique Klaassen

Ouderraad
De ouderraad is op zoek naar actieve ouders.
Wil je meehelpen met activiteiten voor de kinderen? Kom dan bij de ouderraad!
Voor meer informatie kun je je melden bij de ouderraadsleden die er zijn. Kijk ook in de kalender
voor telefoonnummers en mailadressen. Je kunt ook altijd bij de directie navraag doen.
Kom en doe mee!!!

Wordt jouw zoon of dochter een leesmiljonair?
Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die in de zomervakantie niet lezen, soms wel één à twee
niveaus terugvallen in hun leesontwikkeling. Dit wordt de zomerdip genoemd. Om deze zomerdip
tegen te gaan, nodigt de bibliotheek deze zomer alle kinderen mét hun familie uit om deel te nemen
aan het project ‘Leesmiljonairs’.
Samen gaan we deze zomer weer proberen om 1 miljoen
minuten te lezen. Zowel het lezen thuis, het voorlezen, als het
regelmatig bezoeken van de bibliotheek tellen mee. Bij de
bibliotheek kun je een speciaal Leesmiljonairs-boekje ophalen
waarin je de gelezen minuten kunt opschrijven. Als we ons
doel behaald hebben, is er tijdens de Kinderboekenweek een
geweldig feest als afsluiting!
Helpen jullie ons om met z’n allen 1.000.000 minuten te
lezen? Kom dan naar de bibliotheek en haal vanaf 24 juni een
leesmiljonairs-boekje!

10 jaar gasthuis
Beste kinderen en ouders/verzorgers,
Op 29 september 2019 bestaat het gasthuis tien jaar en het gebouw Lidwina 85 jaar dit willen we
samen met jullie vieren. Dit gaan we doen door een tentoonstelling in te richten en een
kindermiddag te organiseren, Iedereen is welkom en de toegang is gratis.
Activiteiten kinderprogramma:
 Ritje in de huifkar
 Springkussens
 Knutselen
 Gratis friet en frikandel
 De Boschwegse Got Talent Kids
Dit alles begint om 13:00 uur en zal duren tot 16:00 uur.
Voor ‘De Boschwegse Got Talent Kids’ kunnen jullie je
inschrijven via openpodiumgasthuis@gmail.com wij nemen
dan contact met je op. Vermeld in de mail je naam en adres
gegevens en je leeftijd en wat je gaat doen.
Tot dan.
Organisatie 10 jarig bestaan Gasthuis

