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KOMENDE ACTIVITEITEN
datum

Woensdag 5 t/m vrijdag 14 oktober
Vrijdag 7 oktober
Vrijdag 14 oktober
Vrijdag 21 oktober
Vrijdag 21 oktober
Maandag 24 oktober t/m vrijdag 28
oktober 2016

activiteit
Kinderboekenweek
Groepsviering 5A
Groepsviering 3A
Groepsviering 4A
Onderwijsjubileum 25 jaar juf Sylvia
herfstvakantie

BOUWACTIVITEITEN
In het vorige bulletin van 9 september schreven we dat er ook tijdens de
zomervakantie hard was door gewerkt op de bouwlocatie en dat de steigers zouden
verdwijnen.
De steigers zijn inmiddels afgebroken en het prachtige metselwerk van de nieuwbouw
is goed te zien, vooral de Reiger aan de Fazantlaan is een meesterwerk!
Afgelopen woensdag 5 oktober hebben we samen met de bouwers van de school
genoten van een bouwontbijt. Tijdens de zomervakantie is het hoogste punt van de
nieuwbouw bereikt en dat moment wilden we natuurlijk samen vieren. Het was dus
even vroeg uit de Reiger veren die ochtend. Het was rond de klok van half 7 nog best
donker. Het was een flink gezelschap die ochtend in het kleine kleutergebouwtje.
Zo waren er medewerkers van de afdeling facilitair van SALTO, de architect, de
Spilpartners, een medewerker van de gemeente Eindhoven, de bouwers en het team.

PARKEREN BIJ DE PRAXIS
Voor de veiligheid van de kinderen, verzoeken wij u als ouders met klem om de
parkeerplaats van de Praxis op te rijden via de ingang Kanaaldijk – Noord. Daarmee
voorkomen we dat ook in de Tenierslaan extra verkeersbewegingen komen. U kunt
dan te voet naar de bussen lopen.
Komt u op de fiets, parkeert u dan eerst uw fiets voor de fietsenstalling en brengt u
uw kind dan te voet naar de bussen. Op deze manier blijven de voetpaden en
parkeerplekken vrij voor voetgangers en auto’s.
Hartelijk dank!
BUSVERVOER
Ons busvervoer is natuurlijk al best bijzonder te noemen. Er zijn van die dagen dan is
het echt speciaal. Eind september werd groep 3 door een wel heel speciale bus
opgehaald aan de Humperdincklaan. Een oude DAFbus…..

KINDERBOEKENWEEK
Afgelopen woensdag is de Nationale kinderboekenweek van start gegaan. Het thema
van dit jaar is ‘Voor altijd jong’. Het gaat over opa's en oma's in verhalen.
Wij willen dan ook graag de opa's en oma's uitnodigen om uit hun lievelingsboek van
vroeger een stukje voor te komen lezen in de groep van hun kleinkind en/of in ons
voorleestheater. Wil de opa of oma van uw kind voor komen lezen aan de groep?
Meld ze dan aan bij de groepsleerkracht.
Om de Kinderboekenweek feestelijk te beginnen mocht je woensdag 5 oktober
verkleed als opa of oma naar school toe komen! Dat leverde onderstaande beelden op

SPORTDAG
Op woensdag 28 september genoten we van een zonnige, sportieve sportdag. We
bedanken in het bijzonder alle ouders/verzorgers die deze dag hebben meegeholpen.
Zonder uw hulp kunnen wij zo’n grote organisatie onmogelijk neerzetten.

LAATSTE SCHOOLDAG
In de schoolkalender staat een vergissing. De laatste schooldag van 14 juli is de
school uit om 12.30 uur. Op de website en op het ouderportaal is dit aangepast.

JUF ESTHER BATEN BEVALLEN
Wij feliciteren juf Esther Baten, samen met haar man en dochtertje, met de geboorte
van haar dochter Saar. Veel geluk samen!

LEERLINGENRAAD SCHOOLJAAR 2016-2017
Afgelopen week is de nieuwe leerlingenraad van start gegaan. De leerlingen hebben
allemaal een eigen taak binnen deze raad en de eerste agenda is alweer gemaakt.

DE SCHOOLKALENDER
De schoolkalender vindt u dit jaar ook weer digitaal op de schoolwebsite en op
ouderportaal. Mocht u ook nog een papieren versie willen hebben, dan kunt u dit bij
de leerkracht kenbaar maken.

JUF SABINE
Op donderdag 20 oktober eindigt het bevallingsverlof voor juf Sabine. Vanaf vrijdag
21 oktober zal zij weer werkzaam zijn als leerkracht van groep 1-2C.

JUF SYLVIA
Op vrijdag 21 oktober viert juf Sylvia van groep 7A dat ze 25 jaar werkzaam is in het
onderwijs. Dat vieren we in de middag met de groepen 7. Vanaf hier natuurlijk ook
van harte gefeliciteerd met het behalen van deze mijlpaal.

KINDERUNIVERSITEIT
Ben jij leergierig? Ben je nieuwsgierig naar hoe de wereld in elkaar zit en waarom
sommige dingen zijn zoals ze zijn? Wil je weten hoe het er in het hoger onderwijs aan
toe gaat? Dan is de Kinderuniversiteit iets voor jou! Je bent even een student en je
krijgt les zoals 'echte' studenten. Elk schooljaar geven inspirerende professoren van
Tilburg University en de Technische Universiteit Eindhoven les aan kinderen uit groep
6, 7 en 8 van de basisschool. Het zijn interessante en leuke colleges die jaarlijks door
honderden kinderen gevolgd worden. Deze gratis colleges laten je kennis maken met
wetenschap. Na elk college is er nog tijd om vragen te stellen. Natuurlijk mogen
ouders of begeleiders meekomen. Zij krijgen een aparte plek in de aula van Tilburg
University. In het nieuwe schooljaar organiseren zij opnieuw colleges voor jullie. Hier
zie je de eerste datum van de colleges bij Tilburg University: 9 november van 15.00
tot 16.00 uur. Ben jij er ook bij? Meld je aan via de website van de Kinderuniversiteit.
Tot ziens!
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