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Digitale afsluiting project STEAM time-Solve UNESCO crime
MR vergadering 19.00-21.00 uur
Studiemiddag leerkrachten, leerlingen om 12.00 uur vrij
Praktisch verkeersexamen groepen 7
Afsluiting STEAM time + certificaten uitreiking
Juffen / meneerdag bouw 4-5
Open Scholen Route 09.30-13.00 uur, kent u iemand die op zoek is naar
een fijne school? Reclame is altijd fijn!
Nationale Buitenspeeldag
2e BVL verkeerstelling
Tegels wippen grote speelplaats
Volgende nieuwsbrief

Magic Traffic Show en fietscontrole
Twee weken geleden hadden de leden van onze werkgroep verkeer een heel leuk
verkeersproject ingepland, de Magic Traffic Show gepresenteerd door de showman
Jovel.
Stelt u zich eens voor… de aula ingericht als verkeersplein, compleet met
zebrapad, belijning, een écht verkeerslicht en magische verkeersborden. De show
draaide om een pakketje dat voor de Showman ergens klaarlag, maar waar en aan
wie was het afgegeven? De kinderen moesten Jovel helpen dit pakketje te vinden
door antwoord te geven op allerlei vragen over verkeersregels, borden en diverse
verkeerssituaties. Samen gingen ze op zoek en hielpen hem. De interactie die
ontstond was geweldig en het was lachen geblazen want: waarom zou je niet mogen fietsen op een “hoge
bi” (een fiets met een groot en klein wiel), als het verkeersbord een fiets laat zien met
gelijke wielen? Of waarom niet op een eenwieler of enorm hoge driewieler? De
verkeersborden waren magisch en veranderden soms ineens van kleur.
De kinderen vonden het allemaal geweldig en het was nog leerzaam ook!
In diezelfde week werden ook de fietsen van de groepen 7 en 8 gekeurd door Harold
Spijkers van Harold’s Fietsreparaties uit de Reeshof.
Natuurlijk moeten onze kinderen allemaal veilig de straat op kunnen en aan het
verkeersexamen deelnemen. Maar het belangrijkst waren natuurlijk de fietsen van groep
8, in verband met de fietstocht naar het schoolkamp.
Harold heeft zeer deskundig -waar nodig- kleine reparaties ter plekke uitgevoerd.
Hartelijk bedankt hiervoor Harold!

Schoolkamp groep 8
Afgelopen dinsdag vertrok groep 8 op de fiets in de stromende regen naar de
kamplocatie, maar dat mocht de pret niet drukken!
Iedereen had er zin in en de sfeer was opperbest. Zonder ongelukjes zijn ze
allemaal op het kamp aangekomen waar alle bagage stond te wachten op de kids
en leiding.
Onvoorstelbaar wat een mens allemaal nodig denkt te hebben om 4 dagen door te
komen, want sommige kinderen hadden genoeg bij zich om wel een maand weg te
blijven!
Spannende spooktocht en nachtelijke wandeling gehad, supergave spellen gedaan,
disco en casinoavond èn op donderdagmiddag nog gezwommen!
Weinig zon gehad maar wel redelijk droog dus dat was een meevaller.
Op vrijdagmiddag (met een stralende zon aan de hemel!) kwamen ze
gezamenlijk weer op school aan waar hun ouders allemaal waren en ze onder
luid gejuich ontvangen werden door de groepen 6-7.
De kids waren helemaal afgebrand door de weinige uurtjes slaap maar ze
vonden allemaal dat ze een super gave kampweek hadden gehad! Fijn te
horen en voor iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen aan het mogelijk
maken van deze kampweek, heel erg bedankt allemaal!

EU-Schoolfruit
Deze week is helaas alweer de laatste keer van dit jaar dat de kinderen gedurende 3 dagen per week
schoolfruit krijgen.
Let dus goed op, vanaf volgende week kunt u uw kind(eren) zelf weer fruit meegeven!
Wij waren er allemaal erg blij mee en gaan ons dan ook zeker weer inschrijven voor de volgende keer.
We hopen dat we weer ingeloot worden.

Even voorstellen
Wij zijn Daan de Hond (21 jaar) en Luuk van Laerhoven (22 jaar). Wij zitten
momenteel in het derde jaar van de Pabo in Tilburg.
Op 26 april zijn wij begonnen met de minor KLM (Kind, Leren en Media). Dit houdt
in dat we gaan onderzoeken hoe je ICT in het onderwijs zo efficiënt mogelijk in kan
zetten. Vanaf 18 mei lopen wij op dinsdag en woensdag stage op De Wegwijzer.
Wij gaan onder andere kijken hoe je het digibord zo efficiënt mogelijk in kan zetten
tijdens de lessen, hoe we een goede kennisclip moeten maken en nog veel meer.
Ook zullen wij af en toe groepjes leerlingen uit de klas nodig hebben om activiteiten
rondom digitale geletterdheid te geven. Hiervoor zullen we met jullie contact opnemen per mail.
Als jullie vragen hebben kunnen jullie ons op stagedagen gewoon aanspreken. Jullie mogen ook altijd een
mailtje sturen naar:
d.dehond@student.fontys.nl
luuk.vanlaerhoven@student.fontys.nl

Project TROEP
Wij zijn de cultuurcoaches Reeshof Nina Ruge, Ellen Mallens en Gerion Goossens. Samen met Harold van
Rijswijk van contour de Twern en de bende van de Reeshof hebben wij dit project opgezet. Graag willen
we de kinderen bewust maken van de omgang met afval, duurzaam recyclen en kunst van afval creëren.
In de eerdere publicaties in het Reeshof Journaal en Focus op Reeshof was te lezen dat we in de maand
juni en juli gratis workshops aanbieden voor alle kinderen in de wijk. Als afsluiting houden we op 17 juli
een eind evenement. Meer informatie volgt nog.
Ouders kunnen hun kind aanmelden via het mailadres: cultuurcoachesreeshof@outlook.com
Kijk voor meer informatie ook op onze Facebook pagina “Project TROEP”.
Hopelijk gaan een heleboel kinderen meedoen met de workshops. Vragen horen we graag.
In de bijlages bij deze nieuwsbrief zitten ons programma en posters en allerlei lesbrieven en een educatief
filmpje van onze grote buur aan de overkant van het kanaal; ELHO. Zij zijn op een duurzame manier bezig
met recyclen.
Filmpje met de Youtube link: https://youtu.be/1ujXtYy0aN4

