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Voetbal groep 8 - leerkrachten op SV Reeshof 19.30 uur
Rapportgesprek op aanvraag van ouders groep 3-6 12.00-13.00 uur
R-Play bus op het schoolplein 14.30-16.00 uur
Meet en play op de kleuterpatio voor ouders met kindjes van 1-4 jaar 14.30-16.00 uur
Infoavond voor de ouders van de lln. Die meegaan naar Portugal 18.00 uur
Op de koffie bij de MR op het schoolplein 14.15 uur
Naschoolse natuur voor de opgegeven kinderen van de groepen 4 en 5 14.30-16.00 uur
Kleimiddag op de grote speelplaats 14.30 uur
Hennie vrije dag
Kinderboekenfestival “Knetters” op de Spoorzone 13.00-17.00 uur
Deze week voorlopige adviesgesprekken groep 7
Musical 2x 09.00 uur groepen 3-7 en 13.00 uur kleuters en Parelgroep
Leerlingenraad 12.45 uur
Meet en play op de kleuterpatio voor ouders met kindjes van 1-4 jaar 14.30-16.00 uur
R-Play bus op het schoolplein 14.30-16.00 uur
Musical groep 8 10.00 opa en oma’s en 19.30 uur ouders, verzorgers en leerkrachten
Uitkruien groep 8 (die daarna vrij zijn) 13.00 uur
Bezoek Maarten van Asten, wijkwethouder
Afscheid van alle leerlingen om 11.45 uur en daarna start de zomervakantie
Laatste nieuwsbrief schooljaar 2021-2022

Afscheid Heidi
Afgelopen woensdag hebben jullie om 12 uur afscheid kunnen
nemen van Heidi.
Net daarvoor had ze (middels een rondje school in de
kruiwagen) afscheid genomen van alle kinderen. De kinderen
stonden door de hele school opgesteld met slingers te zwaaien
en de leerkrachten lieten de partypoppers knallen!
Heidi was al jaren onze interne begeleider, wat ze met alle
liefde en plezier heeft gedaan.
Nu kwam er een nieuwe en uitdagende baan op haar pad,
directeur op de Daltonschool Helen Parkhurst. Gelukkig werken
de basisscholen in Oud Reeshof nauw met elkaar samen, zodat
we Heidi gelukkig niet helemaal hoeven te missen.
Heel veel succes in je nieuwe baan Heidi!

Uitnodiging: Op de koffie bij de Medezeggenschapsraad
“Wat een goed idee, lekker laagdrempelig en echt gezellig. En ik heb
toch wel wat nieuwe dingen gehoord over onze school en de MR”. Dat
was één van de reacties van een moeder die de eerste Op de koffie bij
de Medezeggenschapsraad heeft bezocht. Mede vanwege die positieve
reacties zal de MR met enige regelmaat een koffiemomentje blijven
organiseren.
Om het jaar af te sluiten zullen we op woensdag 13 juli om 14.15 uur
weer een Op de koffie bij de Medezeggenschapsraad organiseren. U
bent hiervoor van harte uitgenodigd.
De opzet blijft hetzelfde, alle ouders en verzorgers zijn welkom, er mag over van
alles en nog wat gekletst worden, er worden geen verslagen of notulen gemaakt, wij
zorgen voor de koffie en thee en de kinderen kunnen in de tussentijd nog even
lekker spelen op de speelplaats. De locatie blijft het bankje naast het podium op de
speelplaats.
We verwelkomen u graag op 13 juli. U KOMT TOCH OOK!

Musical groep 8
De afscheidsmusical van groep 8 (waar weer super hard voor gerepeteerd is) zit er al lekker in bij de kids!
Een lust voor het oog èn oor!
Op dinsdag 19 juli in de ochtend en de middag wordt de musical opgevoerd voor de rest van de kinderen.
Op woensdagochtend 10.00 uur mogen de opa’s, oma’s, broers en zussen (die niet meer op school zitten)
van groep 8 gaan kijken naar de musical en op woensdagavond om 19.30 uur kunnen de ouders van groep
8 komen genieten van de acteer- en zangtalenten van hun kinderen.
Het zal wel weer een feestje worden!

Kinderboekenfestival Knetters!!
Kinderboekenfestival Knetters maakt in samenwerking met Bibliotheek
Midden-Brabant op zondag 17 juli van de Spoorzone één groot leesfeest.
Paul van Loon treedt op. Extra leuk is dat hij Dolfje Weerwolfje meeneemt én
zijn Griezelbus. Hoe eng is het daarbinnen? Ook kinderboekenschrijvers Erik
van Os en Jolanda Horsten zijn er. Erik zingt een eerbetoon aan Henny
Vrienten. En Jolanda speelt, samen met illustrator Hélène Jorna, een vrolijke
interactieve voorstelling over Kit en Kaat.
Er zijn ook workshops waar je zelf kunt schrijven, illustreren, rappen, muziek maken en praten met
schrijvers in het wild. Het wordt weer èèn groot leesfeest! Jullie komen toch ook allemaal?
Voor wie is Knetters? Kinderen van vier tot twaalf jaar.
Waar?
Allerlei toffe plekken in de Tilburgse Spoorzone.
Wanneer?
Zondag 17 juli 2022, van 13:00 uur tot 17:00 uur. Inloop vanaf 12.30 uur

