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Agenda
JUNI
1 en 4 Studiedag team
- alle leerlingen vrij
6 Fietsparcours groep 3 t/m 6
13 t/m 15 Schoolkamp groep 8
groepen 1 / 2 vrij

25 t/m 27 Oudergesprekken gr.
3 t/m 6 facultatief
28 info 11
JULI

17 Vaderdag

3 Afscheidsmusical groep 8

18 t/m 20 Pré-adviesgesprekken groep 7

4 Groep 8 opruimen
Kennismaken nieuwe groep
Uitzwaaien groep 8

21 Rapport 2
Schoolfeest

5 en 6 Groep 8 vrij

22 Studiedag team
- alle leerlingen vrij

6 Zomervakantie om 12.15 u!

Jarig in juni

Jarig in Juli

Juf Simone
Meneer Rob

Juf.Christa
Juf Simone
Juf Fenna
Hartelijk gefeliciteerd!
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Nieuws van uit het team
Goed nieuws. Volgend schooljaar mogen we met 9 groepen gaan werken.
In overleg met het team en de MR is gekozen voor de volgende verdeling:
groep 1-2
groep 3
groep 4
groep 5
groep 6
groep 7A
groep 7B
groep 8A
groep 8B
De kleutergroep start met ongeveer 23 kinderen.
Als de instroom in groep 1 te groot wordt zullen we halverwege het schooljaar
de groep-2-leerlingen meer laten samenwerken met groep 3.
De verdeling van de lokalen is het komend schooljaar dusdanig dat deze samenwerking ook eenvoudig gerealiseerd kan worden.

MR verkiezing
Van twee ouders binnen de MR was de zittingstermijn van drie jaar verstreken.
Zij wilden zich wel herkiesbaar stellen.
Om de procedure op een goede manier uit te voeren hebben we verkiezingen
uitgeschreven.
We hebben hier, na een herhaalde oproep, geen aanmeldingen op binnen gehad.
Dat betekent dat Inske en
Barry een nieuw termijn in
gaan van drie jaar.

2018/2019

Inske en Barry, heel fijn dat
jullie de MR nog drie jaar willen versterken!
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Schoolvoetbaltoernooi
Schoolvoetbal
1 Mei was het zo ver... het schoolvoetbaltoernooi. Dit is een toernooi tussen
allerlei basisscholen uit Etten-Leur. Wij deden uiteraard mee aan dit toernooi.
Wij deden mee met groep 7-8, maar je had ook groep 5-6.
In het team van groep 7-8 zaten de spelers: Pim (GK), Tijs (CV), Thijn (CV),
Fadi (CV), Pepijn (RA/LA), Mink (RA/LA), Jesper (LM), Cas (RM), Tom(CM),
Wouter(CM), Ryan(RB), Wesley(LB), Wes(RB), Levi(RB), Jesse(LB/SP), Daan
(SP).
Onder leiding van: Jurgen Rompa, Pepijn Rompa, Tijn Kokke, Remco Verstrepen en Mees Kokke. In de ochtend waren de voorrondes, in onze poule zijn we
1e geworden door 2 keer te winnen en 1 keer gelijk te spelen. Daarna hadden
we pauze. In de middag kwamen we in de poule van alle winnaars van de ochtend. Daar hebben we 1 keer gewonnen en 2 keer verloren.
Uiteindelijk zijn we hierdoor 3e geworden. Een topprestatie van het team en de
topcoach Jurgen Rompa, die het stokje naar vele jaren gaat overgeven aan de
volgende persoon.

Schoolvoetbaltoernooi
door Mees en Axel uit groep 6
Het was 3 mei we speelde de eerste wedstrijd tegen de Hofstee we hadden 31 gewonnen toen was de wedstrijd afgelopen.
We hebben toen ook nog een wedstrijd gelijk gespeeld en 1 verloren.
Daarna konden we wat eten en drinken.
Toen kwam de juf met haar dochter kijken.
We gingen weer naar het veld toen moesten we tegen pontes 5.
Daar hadden we 4-2 gewonnen. Daarna hadden we gelijk een wedstrijd erachter aan die hadden we verloren maar we weten niet meer met hoeveel.
Toen moesten we tegen het kofschip dat was 1-1 geworden.
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We moesten ook tegen de drie heemskinderen die hadden we 3-2 gewonnen.
En nog verloren tegen pontes 1.
Het was wel een hele leuke dag. Alleen jammer dat we niet alles gewonnen
hebben.
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Alpe d’Huez
Steun team De Boer!
Wij zijn Michiel en Anniek de Boer,
we zijn de ouders van Emma de Boer en zij zit in groep 1 van
De Toverlaars. Volgende week, 7 juni, doen wij voor de tweede keer als loper
en vrijwilliger mee doen aan Alpe d’HuZes.
Alpe d’HuZes is een actie waarbij deelnemers hardlopend, wandelen of fietsend
onder het motto ‘opgeven is geen optie’ op één dag tot maximaal zes keer de
legendarische Alpe d’Huez beklimmen om zoveel mogelijk geld in te zamelen in
de strijd tegen kanker. Met de opbrengst wordt wetenschappelijk onderzoek
naar kanker ondersteund, met als doel de ziekte onder controle te krijgen, zodat er in de toekomst nooit meer iemand zal sterven aan deze ziekte. De gehele
organisatie van Alpe d’HuZes wordt gedaan door vrijwilligers.
Helaas weten we zelf dat de onmacht die je voelt als een geliefde ziek is heel
groot en frustrerend is en hoe groot het verdriet is als diegene de strijd niet kan
winnen. Met deelname aan Alpe d’HuZes kunnen we onze onmacht omzetten in
actie.
Wilt u ons daarbij steunen door een (kleine) donatie? Dat kan op onze actiepagina: https://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/teamdeboer Hier kunt u ook
ons persoonlijk verhaal lezen. Voor iedereen die ons wil steunen, heel erg bedankt!
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E‐books voor het hele gezin met de
VakantieBieb
Dankzij de VakantieBieb blijven duizenden kinderen in de zomer doorlezen.
Dat is een geweldige ontwikkeling, want doorlezen in de zomer voorkomt een
terugval van het AVI‐niveau.
De VakantieBieb stimuleert kinderen om te lezen tijdens de zomervakantie en
biedt e‐books voor het hele gezin. De app is te downloaden in de App Store en
Google Play Store en is een zomercadeautje van de Bibliotheek. U hoeft hiervoor geen lid te zijn. Van 1 juli tot en met 31 augustus kunnen zowel uw kinderen als uzelf genieten van meer dan 60 e‐books.
Winactie
Om het lezen deze vakantie extra leuk te maken voor uw kinderen, maken ze
kans op een iPad mini door uit te leggen wat hun favoriete e‐book uit de VakantieBieb is en waarom.
Informatie over deelname en spelvoorwaarden vindt u op www.vakantiebieb.nl

Naschoolse activiteiten Brede Scholen
Etten-Leur
Het aantal aanmeldingen voor onze brede schoolactiviteiten is nog steeds veel
minder dan vorig jaar. Dat is erg jammer want te veel van de geplande activiteiten moeten daardoor afgezegd worden. Jammer voor de kinderen die zich wel
aangemeld hadden, maar ook voor de organisatoren.
Mogelijk komt dit doordat ouders en kinderen de nieuwe website (nog) niet weten te vinden.
Daarom hierbij de link van de website. Voor informatie en inschrijven ga
naar: www.bredescholenetten-leur.nl
Op de hoogte blijven via facebook? Like www.facebook.com/
bbredeschoolettenleur
Met vriendelijke groet
Wilma Lugtenberg |
Coördinator Brede Scholen: het Voortouw, de Pijler en de Hasselbraam |
Coördinator Naschoolse Activiteiten |
Surpluswelzijn
Volg ons via: Facebook | Twitter | LinkedIn | Youtube |
Link ook de volgende pagina: https://www.facebook.com/bredeschoolettenleur
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Wilt u ook dat uw kind snel en goed leert typen?
Vanaf volgend schooljaar is het weer mogelijk
dat uw kind op zijn/haar eigen school onze
cursus kan volgen.
Kindertypecursus.nl verzorgt dan van oktober
t/m maart een interactieve typecursus meteen
na schooltijd op Bredeschool Het Voortouw.
De kinderen leren dan in 8 lessen om met 10 vingers blind te typen, in Word
te werken en te mailen. Kindertypecursus.nl neemt uw kinderen op een
speelse manier mee over de wereld, waar ze eiland voor eiland alle letters
leren typen.
Wilt u alvast een kijkje nemen?
Ga naar onze website: www.kindertypecursus.nl en klik op DEMO.
Voor meer informatie kunt u ons ook bellen: 076-5964931.
Aanmelden voor het volgende schooljaar kan vanaf nu!
Met vriendelijke groeten
Kindertypecursus.nl

8

9

