Nr. 11 – 29 mei ‘19
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 en andere
belangstellenden onze nieuwbrief ontvangen.

Buitenschoolse opvang, Dagopvang en Peuterwerk
Op dit moment werken wij met thema Groei&Bloei. Naast de leuke boekjes met de baby
dieren die we hebben besproken, hebben we ook ons eigen gras-tuintje gemaakt, zaadjes
gezaaid, vlinders gestempeld en nog veel meer. Ook hebben we liedjes geleerd waarbij we zelf
groeien van een bloembolletje tot mooie bloem. Maar wat we ook heel veel gedaan hebben
is gespeeld in onze themahoek: het tuincentrum! Als afsluiting bezoeken we een écht
tuincentrum; De Biezen in Beek en Donk. Hier hebben we een leuke speurtocht door de
winkel en mogen we even spelen. Dat wordt vast een leuke afsluiting van het thema!

Groep 1-2 en 3
Thema Vakantie
Ons thema 'Vakantie' is gestart! In de tuin bij het lokaal van groep 1-2 hebben we onze
eigen camping gemaakt, waar we een tent en kampeerspullen uitgestald hebben. De
kinderen rijden met hun bagage in een auto naar de tent en spelen vervolgens het
campingleven na. We
wassen af, spelen badminton,
richten onze tent in, liggen
lekker te zonnen enz.
Maar....voordat we op deze
camping terecht kunnen, moeten
we natuurlijk eerst nog even
naar de receptie en die hebben we
op het leerplein ingericht.
Ook leren we in de klas hoe
de vlaggen van verschillende landen
eruit zien en hoe je 'hallo'
zegt in verschillende landen. In de
bouwhoek bouwen we
tenten en caravans na en in de
ijssalon verkopen we ijsjes. In de informatiehoek schrijven we bagagelijsten en in het
atelier bouwen we een minicamping. Kom gerust eens een kijkje nemen!
Oja: de kinderen die het leuk vinden, mogen een vakantiefoto mee naar school
brengen.

Groep 4
Berichtje vorige week:
Groep 4 is vandaag in het bos te vinden. Tijdens de excursie van IVN krijgen de kinderen in vier
groepen veel informatie over de natuur, eten en gegeten worden. Dat is een mooie verbinding met
ons IPC-thema 'Wat eten we vandaag'. Groep 5-6 heeft geluk en mag straks ook nog een bezoekje
brengen aan dit natuurgebied.

Groep 5-6
Vrijdag 24 mei zijn de kinderen van groep 5 en 6 in de natuur bij de Klotterpeel geweest. Ze hebben
les gehad van gidsen van het IVN. De lessen gingen over voedsel, planten, planteneters, vleeseters en
alleseters, de voedselkringloop en de koe. Dit sluit érg goed aan bij ons IPC-thema: Wat eten wij
vandaag.

Groep 7-8
Olympiade 2019
Op 17 mei is groep 8 naar de Olympiade
geweest. Het was een sportieve en leuke dag die
uiteindelijk resulteerde in een mooie 3e plaats!

Roefeldag
Op donderdag 6 juni is de jaarlijkse Roefeldag. De leerlingen gaan dan in verschillende
groepjes bij verschillende bedrijven kijken. Informatie naar ouders volgt nog.
Musical
Groep 7/8 is al druk bezig met de voorbereidingen van de musical. Zet alvast donderdagavond 27 juni of
vrijdagavond 28 juni om 19.00 uur in de agenda! Groep 7/8 laat dan zien waar ze de afgelopen tijd zo hard aan
hebben gewerkt.
IPC
Bij IPC hebben we d.m.v. een debat de voor- en nadelen van toerisme besproken.
Mooi om te zien hoe leerlingen hun mening kunnen geven en dit ook kunnen
onderbouwen.

Hulp tijdens de lunchpauze
We zijn erg blij met de vrijwilligers die het team ondersteunen tijdens de lunchpauzes van de kinderen op
maandag, dinsdag en donderdag. Voor het nieuwe schooljaar hebben we weer een paar nieuwe mensen nodig.
Vind je het ook leuk om een of twee keer per week te meehelpen? Of wil je af en toe invallen? Laat het even
weten aan Mieke Vogels of aan een van de leerkrachten.
I.v.m. het maken van het rooster voor het nieuwe schooljaar graag uiterlijk 21 juni. Alvast hartelijk bedankt!

Diverse berichten:
Van de Oudervereniging:
Dinsdag 4 juni gaan we met de hele school naar Billybird Hemelrijk in Volkel.
We verwachten iedereen om 9:00 op school.
Wat moet je meenemen:
een lunchpakketje;
droge kleding, we gaan niet zwemmen, maar er is een nieuwe attractie met water;
Petje / zonnebrand
Rond 16:00 zijn we weer terug op school.

Onderaan dit sprokkelblad:
-

Muziekvereniging Concordia;
Natuurmarkt Helmond;
GOO-raad verkiezingen.

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 17 juni digitaal binnen zijn.
Let op: dit zal het laatste sprokkelblad van dit schooljaar zijn!

Agenda
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
Woensdag 3 juli
Vrijdag 5 juli
Za. 6 juli t/m zo. 18 aug.

Hemelvaartsdagen
Schoolreisje
Roefeldag groep 7-8
Pinksteren
Ouderavond ‘Terugblikken en vooruitkijken’
Doorschuifochtend
StudieMIDDAG
Musical (19:00)
Bedankje! (11:30-12:30)
Musical (19:00)
Gala groep 8
StudieDAG
Zomervakantie

Vakanties 2019-2020
12 okt t/m 20 okt
21 dec t/m 5 jan 2020
22 febr. t/m 1 maart
25 apr t/m 10 mei
21 mei t/m 24 mei
30 mei t/m 1 juni
11 juli t/m 23 aug

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Krokusvakantie
Meivakantie
Hemelvaartdagen
Pinksteren
Zomervakantie

Muziekvereniging Concordia
Op woensdag 8 mei hebben wij met veel plezier voor de kinderen van
groep 3 en 4, een muziek info ochtend georganiseerd, waarbij ze in
een circuit kennis hebben gemaakt met de meeste instrumenten die
ze via Concordia kunnen leren bespelen. Alle leerlingen hebben een
informatiepakketje ontvangen en een opgave formulier voor een
gratis proefles.
Vindt uw kind het ook zo leuk om muziek te maken? Maar hebt u nog
vragen? Neem dan contact op met Colinda Bardoel of iemand anders
van de jeugdcommissie of mail naar info@Concordiaderips.nl.
Voor leerlingen die starten op een blaasinstrument heeft Concordia
een speciale actie. U krijgt 50% retour op uw lesgeld het eerste jaar!
PRIJSUITREIKING EN JUNIOR CONCERT
U bent ook van harte welkom tijdens het Junior Concert op woensdag
29 mei om 18.30 uur in D'n Eik. Onze huidige leerlingen treden dan
op. Maar ook Young Rhythm en het blokfluitgroepje samen met leden
van de fanfare. Tijdens dit concert is ook de prijsuitreiking van de
spellen in het Concordia kraampje tijdens Koningsdag.
Aansluitend is er ook gelegenheid om vragen te stellen en een
instrument te bespelen.
PROMS IN DE PEEL
Op zaterdag 22 juni in de Evenementenhal bij Ploegmakers Loonwerk.
Speciaal voor de jeugd hebben we aangepaste prijzen!

