EU Schoolfruit programma
Na mei vakantie stopt het EU Schoolfruit programma. We hebben dan een half jaar lang drie stuks fruit
per week per kind mogen ontvangen. Dit was erg fijn! Na de meivakantie mogen de kinderen zelf voor
iedere dag fruit meenemen. Dit gaat om het fruit wat de kinderen tijdens de kleine pauze in de ochtend
eten.

Audit Samenwerkingsverband De Brabantse Wal
Op woensdag 3 april heeft onze school een bezoek gehad van een extern audit team. Het doel van deze
audit was het toetsen van de wijze waarop én de mate waarin onze school passend onderwijs en
daarbinnen de basisondersteuning heeft gerealiseerd. We kunnen u trots vertellen dat wij aan alle
kwaliteitseisen voldoen. Dit is een mooi compliment voor de ouders, kinderen en het team!

Foto's voor website / schoolgids / folder van de school
Op dinsdag 7 mei komt Corné de Weert foto's op onze school maken van lessituaties, de inrichting van
onze school, de kinderen etc. Deze foto's worden gebruikt voor onze website, schoolgids en ander
promotiemateriaal. U heeft al getekend voor het wel óf niet gebruik maken van beeldmateriaal van uw
kind. Mocht u nu geen toestemming geven voor het fotograferen van uw kind op deze dag (terwijl u
aanvankelijk wel toestemming heeft gegeven), geef dit dan via de mail (schriftelijk) door aan de eigen
leerkracht. Dan houden wij hier vanzelfsprekend rekening mee.

Metamorfose groep 3/ 4 en overal nieuwe vensterbanken
In de meivakantie wordt er hard gewerkt op school. Groep 3/ 4 krijgt een nieuwe inrichting én een nieuwe
vloer. De andere groepen krijgen nieuwe vensterbanken. Deze vensterbanken zijn ook meteen zit/
werkplekken voor de kinderen. Kom na de vakantie gerust binnen kijken!

Mini Roparun / Koningsspelen
Wat hebben we genoten van de Mini Roparun en de Koningsspelen. Dankzij jullie ouderbetrokkenheid
was het een groot succes. Hartelijk bedankt voor alle hulp en ook voor het aanmoedigen van de kinderen.

Leer- en Veerkracht
De Leer- en Veerkracht opdracht van de bovenbouw van de afgelopen week was: Het Spiegel Jezelf Spel.
Het spel heeft als doel dat kinderen leren wat hun eigen kwaliteiten en die van hun klasgenoten zijn. De
verschillende kwaliteiten worden ook vooraf met de kinderen besproken. Zo bouwen we tevens de
woordenschat van de kinderen uit. In de onderbouw zijn nieuwe kwaliteiten besproken en hebben we
gekeken wie deze kwaliteit heeft en waarom.

Verkeer
Wij kunnen u met trots vertellen dat alle kinderen van groep 7 geslaagd zijn voor hun theorie én praktijk
examen van verkeer. Goed gedaan kanjers!

Ouder enquête samenwerkingsverband
Graag uw aandacht voor de bijlage ouder enquête. Het samenwerkingsverband hoort graag van u hoe u
passend onderwijs ervaart.

Informatieavond SDW
Graag u aandacht voor de bijgevoegde bijlage.

Belangrijke data in mei:
7 mei
8 mei
9 mei
14 mei
24 mei
29 mei
30 en 31 mei

Fotograaf Corné de Weert op school
Opening expositie Meesterwerken bibliotheek Steenbergen om 14:00 uur
Proefmei groep 8
Schoolreisje groep 1 t/m 8 (inloopspreekuur CJG vervalt)
Dikke banden race groep 7 en 8
Afsluiting thema Wecycle in de avond. Uitnodiging volgt nog
Hemelvaart / vrij

