Nr. 9 – 28 maart ‘18
Sprokkelblad digitaal
Het Sprokkelblad wordt gepubliceerd op onze website. Ook kunt u zich via de site aanmelden voor ontvangst
per email. Op deze wijze is het mogelijk dat beide ouders/verzorgers, opa’s/oma’s, de oppas, andere
belangstellenden de nieuwsbrief van onze school ontvangen.

Koningsspelen
Op 12 april doen we weer mee met de Koningsspelen!
Natuurlijk wordt dat weer een hele leuke dag en……we verwachten hoog bezoek!
Nee, het is niet de koning, ook niet de koningin. Wordt vervolgd…….

Groep 1-2 en 3
Wat leuk! Ook ouders denken mee met ons nieuwe thema 'Van A naar
B'. De papa van Zoë kwam op school met enkele tractors van zijn bedrijf
Ploegmakers. De peuters en de kinderen van groep 1-2-3 stelden veel
vragen en ze mochten zelfs ook nog even in de tractor zitten! Bedankt
voor dit leerzame bezoekje!

Groep 4
Afgelopen vrijdag was het nationale pannenkoekdag! Groep 4 was de hele
ochtend druk met het bakken van pannenkoeken voor de ouderen van
Stichting de Zonnebloem. Om 11.00 uur kwamen ze snoepen van onze
pannenkoeken!

Groep 5-6
I.P.C.-thema: Zij maakten het verschil
Op dinsdag 19 maart zijn de leerlingen van groep 5-6 van start gegaan met het thema: “Zij maakten het
verschil”.
Museumdirecteur Mario wilde graag een museum met belangrijke personen gaan inrichten in het lokaal van
groep 5-6.
De materialen die hij hiervoor had waren echter nog wat aan de magere kant.
Daarom heeft hij de hulp van de leerlingen van groep 5-6 ingeroepen om de komende tijd meer materiaal te
verzamelen voor het “belangrijke-mensen-museum”.
In dit I.P.C.-thema gaan de leerlingen van groep 5-6 op zoek naar belangrijke mensen uit het heden en de
geschiedenis die de wereld hebben veranderd. Hierbij komen beroemde mensen uit de kust- en muziekwereld
naar voren bij de vakgebieden kunstzinnige vorming en muziek. Belangrijke mensen uit de geschiedenis bij
datzelfde vakgebied en wordt de invloed van enkele van deze mensen tegen het licht gehouden bij het
vakgebied mens en maatschappij.
Op vrijdag 19 april wordt het I.P.C.-thema: “Zij maakten het verschil” afgesloten met een belangrijke-mensenfeest, waarbij de leerlingen verkleed als hun favoriete beroemdheid naar school mogen komen.

Groep 7-8
IPC
We zijn gestart met een nieuw thema namelijk Kermis: Energie,
kracht, licht en geluid.
In dit thema zit veel natuur en techniek. Zo leren we hoe bepaalde
attracties werken en ontwerpen we zelf een attractie.
Route 8
De eindtoets van groep 8 wordt afgenomen op donderdag 18 april
(dit is gewijzigd, het was woensdag 17 april).
Undercover
De leerlingen van groep 7-8 zijn undercover gegaan om zo bij rekenen het omrekenen van maten te oefenen.

Roefeldag
Om elk jaar voor alle kinderen van groep 8 de Roefeldag te kunnen organiseren zijn financiële middelen nodig.
Daarom doet Stichting Roefeldag mee met de ‘Rabobank Clubkas Campagne’.
Van 4 t/m 30 april a.s. kan elk lid van Rabobank Peel Noord 5 unieke stemmen uitbrengen op hun favoriete
vereniging/stichting.
Namens de stichting Roefeldag willen we u vriendelijk verzoeken om een van uw stemmen uit te brengen op de
Roefeldag, zodat we deze leuke en leerzame dag voor alle groep 8 kinderen kunnen blijven organiseren.
Hartelijk dank, namens Stichting Roefeldag

Verjaardag leraren
Dit jaar vieren we onze verjaardagen een keertje heel anders dan anders!
We doen dit op dinsdagmiddag 9 april. Wat we gaan doen is nog een hele speciale verrassing……..Binnenkort
krijgen jullie meer info hierover. Het laatste half uur mag iedereen, dus ook ouders, opa’s, oma’s een andere
geïnteresseerden met ons mee komen vieren!

Kort berichtje van de oudervereniging
Op vrijdag 12 april worden de koningsspelen gevierd op school, een ochtend vol leuke activiteiten. Namens de
oudervereniging krijgen jullie deze ochtend allemaal een lekkere traktatie. Heel veel plezier en smakelijk eten!

Diverse berichten:
KinderVakantieWerk:
Opgave KVW-dagen
Komende week krijgen de kinderen een formulier mee , voor opgave KVW dagen.
Dinsdag 16 april kun je tussen 18.30 - 20 uur in D’n Eik, de kinderen opgeven.
We hopen dat er veel kinderen mee kunnen doen, zodat we er weer 3 leuke dagen van kunnen maken

Dansvereniging Euphoria:
Op dinsdag 9 april kun je van 17:30 tot 18:30 uur meedoen aan de gratis dansles bij dansvereniging Euphoria in
de gymzaal van D’n Eik. Onderaan dit sprokkelblad vind je de flyer van deze gratis proefles.

Werkgroep Gezinsvieringen:
Het duurt nog maar een paar weken, en dan is het Pasen! Zondag 21 april is het eerste
Paasdag en hebben we een gezinsviering in de kerk. Woensdag 17 april hebben we de
knutselmiddag van 14:00 tot 15:30 uur, maar daar krijgen jullie nog de uitnodiging voor.
Alvast een heel fijn Paasfeest en een fijne vakantie!
graag tot ziens, groetjes van de werkgroep gezinsvieringen Toni, Daniëlle en Colinda

Onderaan dit sprokkelblad:
-

Oranje comité: koningsdag 2019;
Dansvereniging Euphoria: danstoernooi;
Gemertse Atletiek Club: Atletiek op Koningsdag;
Bibliotheek de Lage Beemden: Media Ukkie Dagen;
Dansvereniging Euphoria: gratis proefles;

Berichten voor het Sprokkelblad
Aan het einde van elk maand verschijnt een nieuwe uitgave van het Sprokkelblad. Karin Verschuren, ouder van
onze school, zorgt voor de samenstelling ervan. U kunt uw berichten rechtstreeks aan Karin
(verschurenkarin@gmail.com) sturen of aan mieke.vogels@stichtinggoo.nl.
Voor de volgende uitgave moeten deze, i.v.m. de meivakantie, uiterlijk 8 april digitaal binnen zijn.

Agenda
Dinsdag 2 april
Dinsdag 9 april
Vrijdag 12 april
Donderdag 18 april
Za. 20 april t/m zo. 5 mei
Woensdag 8 mei
Donderdag 16 mei
Vrijdag 17 mei
Vrijdag 24 mei
Do. 30 en vrij. 31 mei

StudieDAG – alle kinderen vrij
Verjaardag van de leraren
Van 14.15 tot 14.45: bezoek van harte welkom!
Koningsspelen
Eindtoets gr. 8
Meivakantie
Muziekochtend
StudieMIDdag
Olympiade groep 8
I.V.N.-activiteit groep 4 en 5-6
Hemelvaartsdagen

Atletiek op Koningsdag
De Gemertse Atletiek Club (GAC) organiseert op
Koningsdag een wedstrijd op sportpark Molenbroek,
ingang
Ds. Swildenstraat te Gemert, en nodigt alle leerlingen van
de basisschool uit om hieraan deel te nemen. Dit is de
ideale manier om kennis te maken met de atletieksport.
Kinderen van groep 1 t/m 8 kunnen op deze dag gratis
meedoen met de wedstrijd . En bovendien mag ieder kind
vanaf 6 jaar dat op Koningsdag meedoet en nog geen lid is
van GAC een maand gratis meetrainen.
Op zaterdag 27 april 2019 worden de volgende onderdelen gedaan: sprinten of horden, verspringen of
hurkhoog,vortexwerpen en tot slot de 200m of 400m. De dag begint om 9.30 uur met een gezamenlijke
warming up en rond 12.30 uur is de prijsuitreiking. manieren: Omdat in 2018 bijna alle kinderen online waren
ingeschreven ,worden er dit jaar geen briefjes meer op school uitgereikt. Inschrijven kan op www.gacgemert.nl
(klik op wedstrijden) of via de Facebookpagina van GAC. Het is ook mogelijk om op de
dag zelf nog in te schrijven, tussen 9.00 en 9.30 uur, maar van te voren aanmelden geniet de voorkeur.
Meedoen is gratis en wordt mede mogelijk gemaakt door Fysiotherapie Den Brok.
Graag verwelkomen wij alle kinderen die er graag een sportieve ochtend van willen maken!

