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Kerstmarkt – iets lekkers verkopen : 
 
Op donderdagavond 20 december a.s. houden we weer een Kerstmarkt op het grote plein. Ook nu 
zou het erg leuk zijn, wanneer ouders lekkere, eetbare producten verkopen. Zou u dit willen doen, 
neem dan zo snel mogelijk contact op met Henk Francken; h.francken@skpo.nl 
 
Boek-uitleen op onze school naar ongekend hoog niveau:  
 
Onze school heeft dit kalenderjaar tot aan half november officieel meer dan 10.000 boeken 
uitgeleend. Omdat we ook uitlenen aan kinderen die nog geen pasje hebben, denken we dat er zelfs 
10.500 boeken uitgeleend zijn. Dat is per kind, uitgaande van 220 kinderen, ongeveer 47 boeken 
per leerling in 10,5 maanden! Volgens de Eindhovense Bibliotheek is dat een absoluut record. ( 3 
keer zoveel als de gemiddelde school) Heel goed kinderen … en reuze bedankt ouders, die de 
boek-uitleen verzorgen! 
 
 
Groepen 2 naar de Ontdekfabriek: 
 
De groepen 2 bezoeken op 7 en 13 december a.s. de Ontdekfabriek. Het programma dat ze daar 
volgen heet ‘Googelen met Techniek’. Er zijn vijf workshops rondom de thema’s magnetisme, 
luchtdruk, licht en beweging. Een groep is al geweest; de kinderen waren dolenthousiast! Meer 
informatie over de Ontdekfabriek vindt u via deze link: www.deontdekfabriek.nl 
 
N.B: de chauffeur van de bus die de kinderen naar en van de Ontdekfabriek vervoert, is de vader 
van Mehmet en Ilayda Janssens (en de zoon van juffrouw Maaike). 
 
Playmaking Project: 
 
Studio Lef heeft samen met Studio 52nd, het in Amsterdam al jaren 

succesvolle Playmaking project naar Eindhoven gehaald. De 

afgelopen maanden heeft een groepje scholieren uit Stratum 

nagedacht over: “het jaar 5600, mijn licht op de toekomst”. 

Hieronder waren ook een aantal leerlingen uit onze groepen 7 en 8. 

Vanuit hun ideeën en fantasieën hebben ze ieder met hun eigen 

buddy samen een toneelstuk geschreven. Aanstaande maandagochtend gaan de kinderen van 

groep 7 en 8 deze voorstelling bekijken in het Parktheater. Fijn dat een aantal ouders meerijdt.  

 

N.B: Een deel van de opbrengst van de kinderpostzegelactie, bijeen gebracht door de kinderen van 

groep 8 van onze school, gaat naar het Playmaking Project. Het gaat om een bedrag van maar liefst 

€620,28. 

 

Gedetailleerde informatie over het project, vindt u via 

https://www.jijmaakthetmee.nl/aanvraag/stratum-spotlights-0 

 

Maandag 10-12-2018 Filmavond groepen 4 t/m 8 

Donderdag 13-12-2018 Kerstkienen voor volwassenen 

Donderdag 20-12-2018 Kerstdiner en Kerstmarkt 

Vrijdag 21-12-2018 Kerstviering – de school is om 12.00u uit! 

Kerstvakantie Maandag 24-12-2018 t/m vrijdag 04-01-2019 

Maandag 07-01-2019 Nieuwjaarsreceptie voor ouders – 8.30u – grote hal 

http://www.deontdekfabriek.nl/
https://www.jijmaakthetmee.nl/aanvraag/stratum-spotlights-0


 

Een groep 0-1: 
 
Maandag 7 januari a.s. starten we met een groep 0-1 in het lokaal van de schakelklas. Deze groep 
wordt gevormd met de jongste kinderen, aangevuld met instromers.  
In de laatste week voor de kerstvakantie worden de betreffende ouders uitgenodigd voor een 
kennismakingsuurtje met de leerkrachten van deze groep.  
Onze school is blijkbaar populair. Het aantal leerlingen stijgt nog steeds. (234 op 3 december jl.). 
 
Ouderbijdrage herinnering: 
 
Heeft u de ouderbijdrage nog niet betaald, doe dit dan zo spoedig mogelijk. Contant betalen kan ook 
op maandag en vrijdagochtend bij Helma Lenarts (kantoor Henk Francken). 
 
Sinterklaasfeest 2018: 
 
Met plezier kijken we terug op een zeer geslaagd Sinterklaasfeest; mooie cadeautjes, een zeer 
tevreden Sinterklaas met Pieten, leuke spelletjes in de klas, surprise in de hogere groepen, etc.; 
kortom het was weer een geweldig feest voor jong en oud! 
 
 
Gezinnen voor gezinnen: 

 
De inzamelactie ‘gezinnen voor gezinnen’ was ook vorig jaar weer een 
groot succes. Met de ingezamelde spullen hebben we veel kinderen en ouders 
blij kunnen maken. Voor herhaling vatbaar dus! 
 
Daarom kunt u vanaf maandag 10 december a.s. producten zoals koffie/ 
thee, langer houdbare etenswaar en lekkernijen op school afgeven (in de kist, 
grote hal). 
 
Bij voorbaat dank!  
 
 
 


