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Belangrijke data 
4 juni:   Suikerfeest 
5 juni:   Teamdag: alle kinderen zijn vrij 
6 juni:   Infora 16 
7 juni:    Geen Verkeersdag (verplaatst naar 26 september)  
10 juni:   Tweede Pinksterdag: alle kinderen zijn vrij 
  

Personele ontwikkelingen 
Vrijdag 24 mei is juf Daisy getrouwd met haar Jurie! We wensen het kersverse stel heel veel geluk 
samen! 
 

Wandelvierdaagse mei 2019 
Vorige week stond in het teken van de wandelvierdaagse met een feestelijke afsluiting op de vrijdag. 
Wat was het gezellig! Alle wandelaars kregen een echte medaille en een bloem bij de finish. 
Compliment aan alle kinderen en begeleiders die de afstanden volbracht hebben. Gefeliciteerd 
allemaal! We bedanken iedereen die aan de organisatie heeft meegewerkt en in het bijzonder de 
werkgroep Avondvierdaagse van de ouderraad.  
 

Uit de Plusklas  
Maandagmiddag 15 april hebben de 
kinderen van de plusklas uit groep 4 t/m 8 
hun opdrachten gepresenteerd.  Het was 
heel mooi om te zien hoe de kinderen 
gegroeid waren. Zelfverzekerd stonden ze 
voor een grote groep ouders en vertelden 
hun verhaal. Ze hadden zich goed 
voorbereid. De kinderen hadden in groepjes 
van twee, drie of vier een opdracht uit de 
"Pittige Plustoren" gekozen in onderling 
overleg. Bij het werken aan de opdracht 
gaat het met name om het proces en niet zozeer om het eindproduct. Samenwerken, overleggen, 
out-of-the-box-denken, omgaan met mislukkingen zijn belangrijke ervaringen om te komen tot een 
resultaat. De kinderen genieten van de plusklas omdat zij uitdaging krijgen en omdat ze op hun eigen 
niveau denkvaardigheden ontwikkelen. 

 



Nummer 15 
Schooljaar 2018-2019 
29 mei 2019  

 

 

   
 

De kinderen van de plusklas uit de groepen 2 
en 3 zijn bezig geweest met vouwen. Het doel 
was naast het vouwen om een ‘handleiding’ te 
kunnen lezen. Stap voor stap konden kinderen 
zien wat ze moesten doen. Ruimtelijk inzicht, 
plannen en logisch denken werden 
geactiveerd. De kinderen hebben met 
enthousiasme aan hun opdracht gewerkt.  
 
 
 
 
 
 

 

Kangoeroewedstrijd 
De uitslag van de Kangoeroewedstrijd is 
binnen en we hebben een winnaar! Van 
onze school is dat Sam Hamoen uit groep 3a. 
De tweede plaats is voor Niels van den Oever 
uit groep 7b en de derde plaats is voor 
Danique Timmermans uit groep 5b. Zij 
hebben naast een diploma prachtige prijzen 
gekregen. Van harte gefeliciteerd!  
29 Leerlingen van onze school hebben 
individueel deelgenomen aan deze 
rekenwedstrijd. Zij hebben allemaal een 
diploma en een prijs ontvangen. Tijdens de 
wedstrijd hebben alle andere kinderen van 
de school gezamenlijk de rekenopgaven in 
de klas gemaakt. Het was een gezellige en leerzame ochtend. 

 
Schoolreis op dinsdag 18 juni 
Op dinsdag 18 juni gaan we met de groepen 1 t/m 7 op schoolreis. Een gezellig dagje met de juf of 
meester en de klasgenootjes.  
Groepen 1 t/m 3 gaan naar Speelboerderij Hullie www.hullie.nl/speelboerderij   
Groepen 4 t/m 7 gaan naar Bobbejaanland in België www.bobbejaanland.be   

Alle kinderen komen dinsdag 18 juni op de gewone tijd naar school. Bij de eerste bel (8:20 uur) gaan 
ze eerst naar de klas. In de klas krijgt iedereen een T-shirt van school aan. De kinderen worden in de 
klas opgehaald en lopen daarna onder leiding van de leerkracht naar de bus.   
  
Om 9.00 uur vertrekken de bussen. We begrijpen dat alle ouders hun eigen kind willen uitzwaaien, 
maar in verband met het in en uitstappen en de veiligheid van de kinderen willen wij alle ouders 
verzoeken aan de overkant van de Generaal Marshallweg te gaan. Op die manier is de weg vrij voor 
de kinderen en kunnen ze met de hele groep ongehinderd naar de bus lopen.  
 

http://www.hullie.nl/speelboerderij
http://www.bobbejaanland.be/
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De groepen vertrekken allemaal om 9.00 uur. De groepen 1, 2 en 3 vertrekken weer bij Hullie 
om 15.00 uur. We verwachten dan rond 15.45 uur terug te zijn op school.  
De groepen 4 tot en met 7 vertrekken bij Bobbejaanland om 16.30 uur. We verwachten hen terug op 
school tussen 17.30 en 18.00 uur.  
 
Bij terugkomst gaan wij met de kinderen eerst naar de klas om de T-shirts te verzamelen. We 
verzoeken u om bij terugkomst niet op de stoep bij de bussen op de kinderen te wachten, maar graag 
aan de overzijde van de straat of op de speelplaats.  
  
Wij vragen om uw kind voldoende eten mee te geven voor deze dag. Bij voorkeur in een handige 
rugzak. Op deze dag staan wij het voor één keer toe dat kinderen snoep of chips meenemen. Te grote 
hoeveelheden hiervan keuren wij natuurlijk niet goed en zullen we innemen. Koolzuurhoudende 
dranken en energiedrankjes zijn ook deze dag niet toegestaan. Voor alle kinderen hebben we vanuit 
school lekkere frietjes geregeld. 
  
Beide parken zijn klein en overzichtelijk waardoor de kinderen zelfstandig kunnen spelen, in de 
attracties kunnen gaan en rond kunnen lopen. Voor de kinderen van de groepen 4 en 5 zorgen we de 
gehele dag voor volwassen begeleiding als zij in groepjes door het park lopen.  
Uiteraard is er verder voldoende begeleiding aanwezig om toezicht te houden op de veiligheid van 
alle kinderen. Ook dit jaar kunnen wij de schoolreis naar beide locaties voldoende begeleiden met de 
inzet van de leerkrachten, stagiaires, MR-leden en OR leden.   
  
Waardevolle spullen, mobiele telefoons en eigen geld alstublieft thuis laten.   
Zijn er bijzondere zaken die wij voor deze dag moeten weten over uw kind? Blessures, allergieën of 
andere belangrijke informatie? Vertel het alstublieft aan de leerkracht.   
  
Wij gaan ervoor zorgen dat alle kinderen een geweldig leuke dag gaan beleven!  
 
PSV zes tegen zes 
Vorige week woensdag deden drie teams van Rapenland mee aan het voetbaltoernooi ‘Zes tegen 
Zes’. Op ons eigen Cruijff-court werden we ondanks mooie en spannende wedstrijden uiteindelijk net 
geen eerste. Wel won een van onze teams de prijs voor het sportiefste team waardoor we toch 
doorkunnen naar de Eindhovense finale op 12 juni.   
 
 

 
 
 
 
 

 

Eerste Communie in Eindhoven 
Zit uw kind in het schooljaar 2019-2020 in groep 4 of hoger? En wilt u graag dat uw kind zijn of haar 
eerste communie doet? Kom dan op maandag 2 september om 20.00 uur naar het KTC St. Petrus, 
Kloosterdreef 31. U wordt dan bijgepraat over het nieuwe traject van gezinscatechese waarbinnen de 
eerste communie een plaats krijgt.  
 
Hartelijke groet, Maartje en Martijn  
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