
 
 
 

 

 

 

  

Directiebabbels 
 Agenda 

 

Maandag 06-06-2022 
2e pinksterdag, vrije dag 
 

Dinsdag 14-06-2022 
Schoolreis  
 

Donderdag 16-06-2022 
08.30 uur – 09. 30 uur kijkuurtje 
 

Ma 20-06 t/m vrij 24-06 
Juni vakantie  
 

Di 28-06 t/m vrij 01-07 
Schoolkamp groep 8 
 

Vrijdag 01-07-2022 
Nieuwe nieuwsbrief  
 

Vrijdag 08-07-2022 
Studiedag, alle kinderen vrij 
 
 
 
 

 
 

Beste ouder(s)/verzorger(s),  

Afgelopen maandag was de tentoonstelling. Wat waren er veel ouders, verzorgers, 

andere familieleden en kennissen om de werkstukken van de kinderen te 

bewonderen. Ik zag veel stralende en trotse kinderen. Bedankt voor jullie komst. 

Juf Carli van groep 1-2b gaat na vandaag met zwangerschapsverlof. Wij wensen 

haar een fijn verlof toe! Juf Nasibe vervangt juf Carli. Dat betekent dat op maandag, 

dinsdag en woensdag juf Ilona voor de klas staat en op donderdag en vrijdag juf 

Nasibe.  

We nodigen jullie uit.  

We gaan weer starten met de koffie inloop. Kom je ook? 

 

 

Hopelijk zien we elkaar dinsdag! 

Jacky Klerkx 

 

 

   3 juni 2022 



 

  

Met spoed gezocht…!! 
 
Wij zijn dringend op zoek naar overblijfouders voor dit schooljaar op de vrijdag. Het gaat om één 
overblijfouder om te helpen bij het lunchen van groep 3 en één die bij de kleuters om de week kan 
assisteren. Wilt u ons uit de brand helpen? Neem dan contact op met juf Ilona (i.reijntjens@skpo.nl) of 
juf Nasibe (n.kilic@skpo.nl ). Wij rekenen op uw hulp. Hier tegenover staat een vergoeding van €2,50 per 
keer (uitgekeerd in VVV-bonnen).  
 
Kunt u niet op vrijdag, maar wel op een andere dag? Voor volgend schooljaar zoeken wij ook nog 
overblijfouders. Fijn als u dat nu alvast kenbaar maakt aan juf Ilona of juf Nasibe.  

 
 

Hulp gezocht 
 
Beste ouders, 
 
Na elke vakantie zijn er een aantal ouders die alle kinderen controleren op hoofdluis om verspreiding te voorkomen. 
Zij zijn daar elke keer veel tijd mee kwijt.  
Daarom zijn we op zoek naar ouders die hen mee willen helpen met de luizencontrole. 
Wilt u helpen? Dan kunt u dat doorgeven aan juf Albertineke, groep 1-2A (a.kooij@skpo.nl) 
 

 
    

Verkeersexamen 
 

Op dinsdag 31 mei j.l. hebben de leerlingen uit groep 7 meegedaan aan het praktisch verkeersexamen in de wijk Gestel. 
Op woensdag 1 juni kregen daarom alle leerlingen (op de foto) een welverdiend diploma! 

We zijn trots op jullie! Gefeliciteerd! 
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Crea tentoonstelling  
 

Afgelopen dinsdag 31 mei vond de crea tentoonstelling plaats. Wat een mooie kunstwerken! 
 

 

 

 

 
 



 

  

VVE Thuis 
 
Beste ouders,  
 
voor de kinderen die mee doen aan VVE THUIS ( groep 2 )  
Voor VVE thuis hebben de kleuters gewerkt in het werkboekje over de lente. 
Wat hebben we weer veel gedaan! 
 
We zijn naar buiten geweest en hebben naar het weer gekeken. We hebben ook naar de bloemen in de bakken op de speelplaats 
gekeken. 
Belangrijke woorden die we geleerd hebben zijn: de lente, het voorjaar, het weer, de wolk, het bolletje, de stengel, de knop en de bloem. 
Het verhaal het jongedierenfeest hebben we voorgelezen. Katinka en Boris geven de schapen wat brood. In de stal en in de wei zijn 
lammetjes. 
Het boekje “De poezen van de buurvrouw” hebben we ook voorlezen. Emine is gelukkig niet meer bang voor poezen als ze zelf een  klein 
katje mag hebben.  
 
  
Je kunt er thuis over praten en het werkblad van de jonge dieren samen maken. 
Veel praatplezier. 
Groeten van juf Angelika. 
 

   
 



NIEUWS VAN JULLIE MEDIACOACH  
 

Janneke Bogaerts 

Mei 2022 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEESPLEZIER 

 

 

 

 

 

 

Anderstalige collectie in de Witte 

Dame 

Vanaf nu kun je bij ons ook Oekraïense 

kinderboeken lenen. Onze collectie met 

internationale kinderboeken bestaat 

verder uit Engelse, Bulgaarse, 

Chinese, Franse, Italiaanse, Perzische, 

Roemeense en Poolse boeken.  

Lekker lezen maken we op deze 

manier mogelijk voor zoveel mogelijk 

kinderen in Eindhoven!  

 WEET IK VEEL FESTIVAL 

 
Van leren programmeren, virtual reality 

en sportief skaten tot ontwerpen, bouwen 

of freerunnen! Dit en meer is er te doen 

tijdens WEET IK VEEL!  

Tijdens het festival ontdek je van alles op 

het gebied van techniek, ontwerpen, 

maken, media, cultuur, onderzoeken en 

bewegen op verschillende toffe plekken 

op Strijp-S. 

Zet 29 augustus t/m 2 september alvast 

in je agenda. Tickets vanaf 16 mei 

verkrijgbaar via deze site! 

 
 
 
 
 
 
 
TIP VAN DE BIBLIOTHEEK 

 

Geef een prentenboek cadeau 

De campagne ‘Geef een (prenten)boek 

cadeau’ heeft als missie om alle kinderen 

in Nederland op te laten groeien tussen 

de mooiste boeken. 

Het prentenboek van 2022 is Ik zou wel 

een kindje lusten van Sylviane Donnio en 

Dorothée de Monfreid en ligt vanaf 13 

mei in de boekhandel voor € 2,50. 

 

 

 

 

https://www.weetikveelfestival.nl/

