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Maandag 14 mei 2018
Agenda voor de komende weken:
Woensdag 16 mei: vergadering OR
Vrijdag 18 mei: praktijk examen verkeer
Maandag 21 mei: 2e pinksterdag, alle
kinderen vrij
Woensdag 30 mei t/m zaterdag 2 juni:
Avondvierdaagse
Inspectie op bezoek
Op dinsdag 15 mei verwelkomen wij de
inspectie van het onderwijs bij ons op
school.
De inspecteur zal er de hele ochtend en een
deel van de middag zijn om de kwaliteit van
het onderwijs op de school te kunnen
beoordelen. Ze gaat in klassen kijken en met
de directie en het team in gesprek. Ook
spreekt ze graag een aantal ouders en een
aantal kinderen uit de bovenbouw. Mocht u
als ouder heel graag bij dat gesprek
aanwezig willen zijn dan kunt u contact
opnemen met Maarten.
Ja, ik doe mee met de wandel-4-daagse!
Er kan nog worden aangemeld!
We hopen op veel enthousiastelingen die
graag meelopen!
Wat de kinderen betreft: die vinden het
meestal geweldig.
Ze rennen van voor naar achter (waardoor
ze vaak het dubbele van de afstand lopen),
samen met klasgenootjes, ouders en soms
ook een juf of meneer!
En op de laatste dag natuurlijk genieten van

alle aandacht!
Ook vinden ouders het meelopen vaak leuk
en gezellig, vooral wanneer het lekker weer
is!
Inschrijven kan tot en met dinsdag 22 mei.

De Wandelwerkgroep

Vervanging groep 1-2
Vandaag is meneer Mike in de groep in bij
de kleuters. Meneer Peter is vandaag naar
een cursus.

Bijdrage schoolkamp groep 5 t/m 8
Volgende maand is het zover. Dan gaan de
kinderen op kamp.
Groep 5 en 6 gaat op maandag 18 en
dinsdag 19 juni op kamp.
Groep 7 en 8 gaat van maandag 18 tot en
met donderdag 21 juni 2018.

Elke maandag-, donderdag- en
vrijdagochtend kunt u bij juffrouw Lydia
(administratie) contant betalen.
Onze voorkeur gaat echter uit naar het
overmaken van de kampbijdrage.
Het bankrekeningnummer is
NL53RABO 012 10 42 200 ten name van De
Stroom. (Vorige week stond niet het juiste
bankrekeningnummer vermeld, sorry
hiervoor).
De bijdrage voor groep 5-6 is € 15,00 voor 2
dagen (1 nacht).
De bijdrage voor groep 7-8 is € 45,00 voor 4
dagen (3 nachten).
Mocht de bijdrage voor u een financieel
probleem zijn, dan kunt u zich wenden tot
Stg. Leergeld Helmond
(www.leergeldhelmond.nl) tel.nr.: 522828.
Wellicht kunnen zij u van dienst zijn.
Vriendelijk verzoeken wij u de kampbijdrage
voor vrijdag 1 juni te voldoen.
Groep 7-8
 Aanstaande woensdag vertrekken we
om 8.45 uur op de fiets naar het
congres van Klien It.
 Aanstaande vrijdag praktijkexamen
verkeer voor groep 7 vanaf 13.45 uur.
Ook wel handig om je fiets mee te
brengen! Heb je geen fiets, of is de
fiets niet goedgekeurd, zorg dan zelf
voor een andere fiets, anders kun je
niet deelnemen aan het fietsexamen.
 JIBB School Battle gaat dit schooljaar
niet door in verband met onze
studiemiddag.

Jarig is deze week:
Angie Krooijmans, 5-6

Gefeliciteerd namens ons allemaal
Bieb op School (BoS)
Woensdag a.s. kunnen de kinderen van unit
onderbouw tijdens schooltijd boeken lenen
en de kinderen van unit bovenbouw kunnen
dat na 12.30 uur.
Vanaf 12.30 – 13.00 uur is de bieb voor alle
kinderen geopend en kunt u als ouder met
uw kind boeken komen lenen en lezen.

