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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

Buitenschoolse opvang, Dagopvang en Peuterwerk
Thema:
Afgelopen weken hebben wij gewerkt aan het thema Vervoer. We
hebben zelf mooie auto's geknutseld, zelf mogen oversteken via
het zebrapad en het stoplicht, spelletjes gedaan over verschillende
voertuigen en nog veel meer! Als afsluiting hebben we een
speurtocht door de Rips gemaakt en hebben we gekeken welke
voertuigen we in de Rips konden vinden. Dat was erg
leuk! Volgende week gaan we starten met het thema Groeien en
Bloeien. We gaan er samen weer een leuke en leerzame periode
van maken.
Wij hebben een nieuwe collega!!
Ik wil me even voorstellen.
Ik heet Jovannie van Rooij-van Eijk en ben 53 jaar oud. Ik ben getrouwd en heb vier kinderen in de leeftijd van
27, 25, 24 en 21 jaar. Sinds vorig jaar ben ik oma van een kleinzoon. Een paar van mijn
karaktereigenschappen zijn: betrokken, kindvriendelijk, betrouwbaar en leergierig. Mijn
hobby's zijn: badmintonnen, samen met vriendinnen uitgaan, wandelen, op vakantie gaan,
naar de bioscoop/Netflix kijken en mijn kleinkind verwennen. Het werken met kinderen vind
ik leuk, interessant en het blijft een uitdaging. Mijn motto is: het kind mag kind zijn en zich
in zijn eigen tempo ontwikkelen.
Voordat ik in de kinderopvang ging werken, ben ik werkzaam geweest bij het Aardbeienhof
en bij Spring-kinderopvang. Per maart 2019 ben ik een nieuwe uitdaging aangegaan als
pedagogisch medewerker. Op de vrijdagochtend ben ik werkzaam bij kindcentrum De
Klimboom te Rips. Hier ga ik samen mijn collega’s de kinderen begeleiden en ondersteunen.
Misschien zie ik u of uw kind binnenkort!

Groep 4
Beroemde-mensen-boek
In groep 4 zijn alle kinderen druk bezig met het beroemde-mensen-boek. Zelf hebben ze een boek gemaakt en
daarin komen teksten van allerlei beroemde mensen. Momenteel zitten er al teksten in van o.a. Lionel Messi,
Dylan Haegens, James Watt en Jan Smit. Elke dag groeit het beroemde-mensen-boek weer
verder. De kinderen maken zelf ook teksten die vervolgens met de hele klas gedeeld worden. Zo
heeft iedereen straks een prachtig boek. Aan het eind van het thema mogen de boeken mee
naar huis en kan er thuis nog veel gelezen worden.
Voorstelling Ieorg Idur
Op woensdag 17 april is groep 4 naar de voorstelling Ieorg Idur geweest in de Eendracht. Dit
verhaal past perfect bij ons thema. Het boek Ieorg Idur is namelijk geschreven door Roald Dahl.
Uiteraard zit Roald Dahl ook al in ons beroemde-mensen-boek. Een erg leuke voorstelling vol
humor, muziek en... schildpadden! Een aantal ouders hebben ons naar de Eendracht gebracht,
bedankt!

Groep 5-6
I.V.N.-activiteit
Op vrijdagochtend 24 mei zal er weer een I.V.N.-activiteit zijn voor de leerlingen van groep 4, 5 en 6.
Ook dit keer zullen de mensen van het I.V.N. de activiteit weer aan laten sluiten bij het
thema van I.P.C. wat op dat moment in de groepen centraal staat.
We blijven hiervoor redelijk dicht bij huis dit keer. De activiteit zal plaatsvinden in de
Klotterpeel. Binnenkort zal er via de klassenouders een bericht worden verzonden waarin we
vragen om hulpouders voor deze ochtend.
Kriebels in je buik in groep 5-6
In de eerste week na de meivakantie (6-10 mei) zal er in groep 5-6 aandacht besteed worden aan het thema
“Kriebels in je buik”. Iedere dag zal dit thema in de groep besproken en behandeld worden, voordat we de
week daarna weer starten met een nieuw thema van het I.P.C.

Groep 7-8
Olympiade
Op vrijdag 17 mei wordt voor groep 8 de jaarlijkse Olympiade georganiseerd. Met groep 8 van De Klimboom
gaan we dan naar de atletiekbaan in Gemert waarin we de hele dag allerlei (sportieve) spellen gaan doen.
IPC
Wij zijn bezig om het thema ‘Kermis: Energie, licht, kracht en geluid’ af te sluiten.
Volgende week mogen de leerlingen met de kennis die ze dit thema hebben opgedaan hun eigen
kermisattractie bouwen.
Koningsspelen en opening watertappunt
De opening van het watertappunt is een feit! De burgemeester heeft het geopend samen met de oudste
en jongste leerling van de school en de oudste inwoner van De Rips. We hebben de 'Pasapas' gedanst en
in groepjes (sportieve) spellen gespeeld. Het was een leuke en gezellige dag. Alle kinderen hebben een
waterflesje van Join-the-pipe mee naar huis gekregen. Wij vinden het drinken van water belangrijk en
gezond. Als kinderen dat willen kunnen ze altijd een leeg waterflesje (met naam) mee naar school nemen. Voor
meer info over het project zie: https://join-the-pipe.org/

Diverse berichten:
Oranje comité – Koningsdag 2019:
Inmiddels zijn alle aanmeldingsbrieven met de kinderen mee naar huis genomen. I.v.m. wijziging van
activiteiten is het niet nodig om gymschoenen mee te brengen. Denk je er aan om je voor vrijdag 19 april op te
geven? De oranje brievenbus staat op het leerplein.

Onderaan dit sprokkelblad:
-

Oranje comité: koningsdag 2019;
Stichtingsbestuur Hightech Helmond - De Peel: Dutch Technology week;
GAC Gemert: atletiek op koningsdag;
Toer de Boer Gemert-Bakel.

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 uiterlijk 13 mei digitaal binnen zijn.

Agenda
Donderdag 18 april
Za. 20 april t/m zo. 5 mei
Woensdag 8 mei
Donderdag 16 mei

Eindtoets groep 8
Meivakantie
Muziekochtend
StudieMIDdag

Vrijdag 17 mei
Vrijdag 24 mei
Do. 30 en vrij. 31 mei
Dinsdag 4 juni
Donderdag 6 juni
Za. 8 juni t/m ma 10 juni
Maandag 17 juni
Woensdag 19 juni
Dinsdag 25 juni
Donderdag 27 juni
Vrijdag 28 juni

Olympiade groep 8
I.V.N.-activiteit groep 4 en 5-6
Hemelvaartsdagen
Schoolreisje
Roefeldag groep 7-8
Pinksteren
Ouderavond ‘Terugblikken en vooruitkijken’
Doorschuifochtend
StudieMIDDAG
Musical (19:00)
Bedankje! (11:30-12:30)
Musical (19:00)

Beste kinderen,
In mei is het weer Dutch Technology week, hét moment waarop een grote groep bedrijven uit onze regio zich
verzamelt om kinderen uit de regio kennis te laten maken met techniek. Op zaterdag 25 mei van 11.00 tot
17.00 uur is iedereen van harte welkom bij Franke in Helmond: de Hotspot van de High Tech ontdekkingsroute.
Bij de Hotspot vind je allemaal bedrijven uit de regio Helmond die laten zien wat ze maken, maar zelf mogen
kinderen ook maken, experimenteren, bouwen etc! Op deze hotspot willen we graag een enorme muur
bouwen van bedrijven in een doosje. Doe je met ons mee? Vanaf 1 mei kun je bij de bibliotheken in Helmond,
Deurne, Asten en Sommeren een doosje met lesbrief afhalen. Je kunt dan zelf een bedrijf in een doosje
stoppen.
Op woensdag 1 mei is er in de bibliotheken in Helmond en Someren een workshop "Stop een bedrijf in een
doosje!"
Via deze link vind je meer informatie en kun je je aanmelden voor de workshop: https://helmondpeel.opshop.nl/825/dtw-bedrijf-in-een-doosje/01-05-2019
Meer informatie over onze "Bedrijf in een Doosje" actie? Kijk dan op:
http://www.hightechhelmonddepeel.nl/bedrijf-in-een-doosje/

Hartelijk dank en graag tot zaterdag 25 mei bij Franke in Helmond!

