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Ouderbedankmiddag
Maandag 10 juli as. van 13.00 - 14.00 u. is de
ouderbedankmiddag. U bent van harte welkom
om deze middag bij te wonen.
Typetuin
Vergeet niet in te schrijven voor 1 augustus!
Op woensdag 4 oktober 2017 om 16:00uur gaat
er op onze school de vernieuwde typecursus van
De Typetuin van start. Onlangs ontving u hier
meer informatie over. Er zijn op dit moment nog
17 plaatsen vrij. Inschrijven kan
via www.typetuin.nl/aanmelden. (kies voor de
rechter variant, klassikaal). Indien u uw kind
inschrijft voor 1 augustus 2017 ontvangt u €30,korting op het cursusgeld. U betaalt dan €145,ipv €175,-. Voor meer informatie:
www.typetuin.nl of bel naar 013-5220579. Wees
er op tijd bij, want vol=vol.
Gevonden voorwerpen
Morgen en overmorgen, donderdag 6 en vrijdag
7 juli liggen alle gevonden voorwerpen in de Jan
van Zonzaal. Kijkt u even of er iets van uw
kind(-eren) bij is? Daarna gaat alles dat is blijven
liggen naar een goed doel.
Nieuw MR-lid:
Veronique Mogendorff

Uit de Bocht
NIEUWS UIT DE GROEPEN
Groep 1-2
Alle kleuters hebben maandag hun rapport
mee naar huis gekregen. Ze hebben
allemaal goed hun best gedaan!
Deze week krijgt iedere ouder een tas met
materiaal mee naar huis om schoon te
maken. We zien de schoongemaakte
spullen graag uiterlijk 10 juli terug op
school.
We zijn op zoek naar een heleboel plastic
tassen. WIE HELPT ONS DAARAAN?!
In de laatste schoolweek krijgen de kleuters
hun plakmap en hun gymschoenen mee
naar huis. De kinderen, die na de vakantie
starten in groep 3, mogen hun plakmap
houden. Van de andere kinderen verwachten
we de plakmap na de vakantie weer terug op
school.
Monique, onze bibliotheekconsulente, heeft
in de klas het zomerlezen uitgelegd. De
kinderen hebben hierover informatie
meegekregen.
Groep 3
Extra gymles
As vrijdag heeft groep 3 een extra gymles van
meneer Marco in de gymzaal. Denken jullie aan
de gymspullen
Juffendag:
Vandaag hebben we een heerlijke verwendag
gehad. Allemaal heel erg bedankt. De kadootjes
voor juf Claudia bewaren we tot as. maandag,
want zij moest op deze dag vervangen op een
andere school. Maandag is haar laatste dag bij
ons op de Brembocht.

Ik ben de moeder van Jasper (groep 6), Robin
(groep 4) en Pepijn (groep 1-2b). Ik ben
natuurkundige en werk als manager R&D bij
ASML. Mijn hobby’s zijn fotograferen, tekenen,
mozaïeken, dansen, wandelen, de klassieke
oudheid en lezen. Sinds 1 mei wonen we in
‘t Look. Ik voel me betrokken bij het beleid op de
school en ben blij dat ik als MR-lid hieraan een
bijdrage mag leveren.
Zomerleesproject
In de bijlagen vindt u meer informatie over het
Zomerleesproject van de Bibliotheek.

VLL – wereldorientatie:
We sluiten het schooljaar af met kern 12, op reis
/ vakantie.
We gaan nu vooral leesmeters maken.
Vakantielezen – vakantiedip
In samenwerking met de bieb is er het
leesproject ‘duik de zomer in’ . Doorlezen in de
vakantie voorkomt de zogenaamde vakantiedip.
Een aanrader! Vandaag hebben alle kinderen
een folder / stempelboekje meegekregen.

Timo en het toverstokje
Donderdagmiddag komt Monique Laudy vanuit
de bieb Veldhoven in onze groep om met dit
programma de leerlingen bekend te maken met
de verschillen tussen papieren en digitale
prentenboeken.
Groep 4
Taal
Geheim, openlijk, op onderzoek uitgaan,
betrappen, arresteren, overhalen, de aanbieding,
de inbreker, in kas, de ruimte, wat mij betreft,
kortom, de bankbiljetten, mailen, het emailadres,
kritisch, onderhandelen, de koepel, de afdeling.
Spelling
- woorden met gesloten lettergreep en dubbel
medeklinker (bakker)
- woorden met tweetekenklank in open
lettergreep (keuken)
Rekenen
- optellen en aftrekken tot 100 (doortellen)
- delen
- oriëntatie op de getallen tot en met 500
- dubbelen van getallen

Groep 6
Gelukskoffer
Volgende week maandag is onze laatste
gelukskoffer les. We gaan die dag ons geluk
doorgeven aan iemand die dat verdient. Graag
dus de boekjes maandag mee nemen naar
school.
We hebben de laatste toetsen gemaakt en gaan
volgende week aan het werk met wat herhaling
en de werkstukken.
Dinsdag is onze Talenten show om 13.15 u.
waarbij u van harte welkom bent.
Handwerken
De kinderen hebben de afgelopen weken leren
haken en breien. De resultaten zijn schitterend!
Hartelijk dank aan de moeders die mee
geholpen hebben, fantastisch.

Hulpjes
Volgende week kiezen we nieuwe hulpjes.
Juffendag
Wat hebben we genoten van de juffendag! Wij
willen jullie hiervoor hartelijk bedanken!
Groep 5
Juffendag
Wat hebben we een ontzettend leuke dag
gehad! In de ochtend hebben we feest gevierd,
spelletjes gespeeld en lekker buiten gepicknickt.
Alle kinderen en ouders bedankt voor de lieve
cadeautjes en kaartjes.

Klassendienst
Bedankt Nassim en Jesper. Volgende week
zorgen we met de hele klas voor een opgeruimd
en schoon lokaal, na schooltijd heeft niemand
dan nog klassendienst.

Hulpjes
Volgende week zijn Milou en Imke de hulpjes.
Juffendag groep 7 en 8
In de ochtend hebben de kinderen in groepjes
overheerlijke gerechtjes gemaakt. Hiervan
hebben we met zijn allen lekker gesmikkeld.
Bedankt voor deze lekkere leuke dag!

Groep 8
Groep 8 aan de macht
Op kamp hebben de leerlingen gewonnen van
de juffen met het spel: de uitdaging.
Als tegenprestatie heeft groep 8 vrijdag het heft
in handen. Zij bepalen het dagprogramma.
Ook is er een lekkere verrassing.

Musical
Vrijdag is onze eerste vuurdoop. We gaan de
musical opvoeren voor gr 1/2, het Bremnestje en
onze speciale gasten (geluk doorgeven.)
We gaan er tegen aan!

JARIGEN VAN 29 JUNI T/M
5 JULI 2017
Ashley, Amélie, Zoë-Joy, Valerie en Meriam
waren afgelopen week jarig. Van harte
gefeliciteerd!

Maandag 10 juli om 19.00 u. wordt de musical
opgevoerd voor belangstellenden, buurgenoten,
broertjes/zusjes, oma’s en opa’s etc.
De entree bedraagt € 1, p.p. en de zaal gaat om
18.45 u open
Dinsdag 11 juli is de laatste schooldag van groep
8. ’s Avonds om 19.00 is begint de
afscheidsavond met de musical, uitsluitend voor
de ouders van groep 8. Daarna mag deze groep
gaan genieten van een welverdiende vakantie!
Het geluk doorgeven
De lessenserie de Gelukskoffer is ten einde.
Met name de filmpjes en welgemeende
complimenten hebben indruk gemaakt.
De kinderen van groep 8 mogen vrijdag 7 juli om
10.30 uur iemand uitnodigen die in het zonnetje
gezet mag worden. Denk hierbij aan een
buurvrouw die oppast, iemand uit de buurt die
ziek is geweest enz. Deze persoon gaat
genieten van onze speciale musicaleditie.
Rapporten
Afgelopen maandag is het rapport mee naar huis
gegaan. De rapportmapjes mag u houden.
Plastic tas
Dinsdag zullen we het nodige opruimen in de
klas en gaan er veel spulletjes mee naar huis.
Het zou fijn zijn als alle kinderen een plastic tas
meenemen.
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