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We hebben deze week geen klassen naar huis hoeven te sturen! Gelukkig maar, want het bruist van 

de activiteiten in en om de school! 
 
Maandag gingen we van start met onze projectweken, met het 
thema “vrienden van ver”. De jaargroepen hebben elk hun eigen 
land gekozen en verdiepen zich, naast en binnen het reguliere 
lesprogramma, op allerlei manieren in dit land.  
 
Alle groepen volgen onder andere workshops van H19 (dans, 
drama, techniek) en muziekworkshops (mogelijk door de landelijke 
subsidie “muziekimpuls”). En er wordt natuurlijk volop geleerd, 
gewerkt en geknutseld binnen het thema.    

 
Verder doen we mee aan het Oosterhoutse educatieproject “Kunst in de heilige 
driehoek”. Alle kinderen maken een tetraëder met daarin een boodschap van hoop. Van 
al die vormen wordt een Wall of Hope gemaakt (waar is nog niet bekend). 
 

We sluiten de projectweken op 23 april af. Dat zouden we heel graag gedaan 
hebben, zoals we dat “vroeger” altijd deden: met een tentoonstelling in alle 
groepen en de mogelijkheid voor ouders om gezellig in een volle school rond te 
lopen en alle klassen te bezoeken. Dat kan helaas niet, maar de leerkrachten 
gunnen u gelukkig vaak een kijkje in de eigen klas via Klasbord en wij beloven u 
een kijkje in álle klassen na afloop van de projectweken.  
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In dit nummer:  

• het bruist in de school 

• juiste data schoolfoto’s in mei 

• behendigheidsparcours VVN 

• informatie Theek 5 

Groep 1-2  China 

Groep 3  Oeganda 

Groep 4 Egypte 

Groep 5 Frankrijk 

Groep 6 Mexico 

Groep 7 Griekenland 

Groep 8 Australië 

 

FILMPJE! 
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Schoolfotograaf niet op 17 en 18 mei, maar op 18 en 19 mei  
 
Wij herhalen het stukje over de schoolfoto’s, dat vorige week in de INFO stond, maar nu met de juiste 
data.  
 
Schoolfoto’s na meivakantie 
 
Op dit moment worden de voorbereidingen getroffen om “coronaproof” schoolfoto’s te maken na de 
meivakantie, met van te voren geteste fotografen en zonder foto’s van broertjes en zusjes. Op dinsdag 
18 mei zijn alle groepen op de hoofdlocatie aan de beurt en op woensdag 19 mei de groepen op de 
Kruidenlaan. Op maandag 7 juni komt de fotograaf nog een keer terug voor de foto’s van twee 

voorschoolgroepen en van de kinderen die er op 18 en 19 mei niet waren. 
Groepsfoto’s worden niet meer overgedaan op 7 juni, dus we hopen dat de 
klassen op 18 en 19 mei compleet zijn. Werkt u daar zoveel mogelijk aan mee, 
door in ieder geval geen afspraken te maken met huisarts, tandarts of 
orthodontist?  

 
 

Behendigheidsparcours Veilig Verkeer Nederland 
 
Onder begeleiding van onze conciërges Alex en Jan en onze 
verkeersouder Rogier, hebben alle leerlingen van de groepen 7 en 8 
afgelopen donderdag een behendigheidsparcours op de fiets 
afgelegd. Mét een zware rugzak… als voorbereiding op de fietstocht 
naar het voortgezet onderwijs. Vooral die zware rugzak was voor 
sommigen echt wel “een dingetje”, maar alle kinderen hebben 
uiteindelijk een certificaat gekregen voor hun fietsbehendigheid.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Wist je dat Theek 5 een Theek Away Loket heeft, waar je boeken kunt 
reserveren en afhalen zolang de bibliotheek gesloten moet blijven? Zo 
kun je toch blijven lezen en leren! 
 

Bel om boeken te reserveren op werkdagen tussen 10.00 en 13.00 uur naar onze klantenservice via 
(085) 744 10 52. Aan de telefoon kun je een afspraak maken voor de dag en tijd dat jij je boeken op wil 
komen halen in de bieb. Vergeet niet je bibliotheekpasnummer en de (maximaal vier) titels die je wilt 
reserveren bij de hand te houden. Weet je niet zo goed welke boeken je wilt lenen voor je kind of 
jezelf? Laat je dan verrassen door onze medewerkers! 
 
Maar Theek 5 biedt meer dan boeken lenen! Lees over “kindercollege”, “schermtijd of schermstrijd”, 
online voorleespret en activiteiten en nog veel meer in de nieuwsbrief van Theek 5.   

Correctie! 
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