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Agenda
Maandag 6 juni
Woensdag 15 juni
Maandag 20 juni t/m 23 juni
Vrijdag 24 juni
Vrijdag 1 juli

2de Pinksterdag, leerlingen vrij
Studiedag, leerlingen zijn vrij
Kamp groep 8
Groep 8 vrij
Schoolreisje groep 1 t/m 8
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Kernwaarden Geluk en eigenheid
Al een aantal jaren wordt er door juf Amber yogalessen
geven. Waarom yoga?
Door middel van yoga komen kinderen meer in contact
met zichzelf en hun innerlijke wereld. Yoga stimuleert
onder andere het concentratievermogen, een goede
lichaamshouding, zelfbewustzijn en ontspanning. Je
wordt er lichamelijk sterker en geestelijk evenwichtiger
van. Wij vinden het heel belangrijk dat we kinderen
een balans meegeven in inspanning en ontspanning. De
yogalessen zitten inmiddels verankerd in ons onderwijs
en draagt bij aan onze kernwaarden geluk en
eigenheid.

Schoolreisje
Dit schooljaar hebben we in verband met Corona twee keer een schoolreisje gepland. Het eerste
schoolreisje was aan het begin van het schooljaar en het tweede schoolreisje staat voor vrijdag 1 juli op de
planning.
De groepen 1 tot en met 3 gaan naar de Hullie boerderij in Uden, de groepen 4 en 5 gaan naar Billybird in
Volkel en de groep 6 tot en met 8 gaan naar Toverland in Sevenum.
Alle groepen zullen met de bus gaan. Verder informatie zal vanuit de leerkracht komen.

Architectuurlessen en Maakonderwijs
Na de meivakantie zijn we begonnen met de architectuurlessen. Het is
dit keer een zeer divers project. In groep 1/2 ontdekkers van vormen,
groep 2/3 het geometrische gevaarte, groep 3 bouwers van ruimte,
groep 4 meesters in materialen, groep 4/5 en 5 bewoners van een
eiland, groep 6 ontwerpers van een wijk, groep 6/7 en 7 ingenieurs van
het verkeer en groep 8 architecten van een droomhuis. We zien de
leerlingen weer volop genieten
en er komen de mooiste dingen
voorbij.

2

Textielrace
Groep 6/7 doet t/m 29 juni mee aan de textielrace.
We leren daar waar ons textiel vandaan komt, wat ervoor nodig is om het te maken en vooral wat we er
mee doen als kleding niet meer wordt gebruikt.
Een heel leerzaam project!
De kinderen gaan vanaf nu ook textiel inzamelen, waarna dit zal worden aangeboden aan een hergebruiker.
Het is de bedoeling dat ze zoveel mogelijk inzamelen. Het is een wedstrijd tussen 14 klassen uit Eindhoven
e.o. De klas kan hier een leerzaam schoolreisje naar de ontdekfabriek mee winnen.
Heeft u nog kleding/textiel waar u niks meer mee doet, laat het weten aan meester Bart of een van de
kinderen uit groep 6/7! Inzamelen kan tot woensdag 29 juni, daarna niet meer.

Jarigen
Tot aan het volgende bulletin zijn de volgende leerlingen jarig.
Gefeliciteerd en een gezellige dag!

Onno
Mack
Isa
Chloé
Rana
Nathan
Philip
Sammie
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