
  Nieuwsbrief 

 

Vekemansfonds: 
Alle kinderen hebben geld opgehaald tijdens de sponsorloop. Vorige week vrijdag hebben Aad Faasen, 

Riet van de Ven en Diane van Doren van het Vekemansfonds, de cheque in ontvangst mogen nemen.   
 

We hebben een super mooi bedrag opgehaald van € 5780.  

 
Iedereen heeft super goed zijn/haar best gedaan. Wat zijn we trots! 

 
 

 
 

 

 
 

 
  

 

 
 

 

 
Vendelgroet het Gilde: 

Vorige week vrijdag was het een feestdag voor het gilde Sint Jan 

Baptist. De gildebroeders waren allemaal aanwezig op het schoolplein. 
Eerst hebben 4 vendeliers, waaronder Lars uit groep 5B een 

demonstratie laten zien. Super knap om met zo’n zware vlag te 
vendelen! 

 

Daarna mochten er nog een aantal leerlingen proberen om te 
vendelen. Ook dit ging al erg goed!  

 
 

 

 
 

 
  



Studiedagen schooljaar 2022-2023: 

Maandag 19 september 2022 
Vrijdag 14 oktober 2022 

Dinsdag 6 december 2022 
Maandag 23 januari 2023 

Donderdag 23 maart 2023 

Woensdag 21 juni 2023 
Vrijdag 14 juli 2023 (calamiteiten dag) 

 
Schoolreisje groep 3 t/m 5: 

Op dinsdag 28 juni zijn de kinderen van groep 3 t/m 5 op schoolreis geweest.  
Bij deze een sfeerimpressie, gemaakt door een aantal leerlingen. .  
 

Wij vonden het heel leuk bij speelboerderij Hullie in Uden. Wij konden ons er goed vermaken.  
Er waren allerlei dingen te doen zoals; de klimvulkaan, groene glijbaan, skelterroute, trampolines en 

een legoblokkenbak. Het water bij de waterspeeltuin was erg koud. Gelukkig scheen buiten de zon en 

was het toch nog leuk om het water in te gaan. Lynn, Jort en Morris, groep 5. 
 

 
We willen alle hulpouders graag bedanken!  

 
 

 

 
 



 
Voorstellen leerlingenraad: 

Hoi ik ben Jill ik ben 10 jaar en ik zit op dansen ik zitting groep 6 bij juf Willeke en me hobby’s zijn 
knutselen dansen en tekenen ik wou graag bij de leerlingenraad omdat ik de school wil helpen. 

 

Hoi,ik ben Loek ik zit onder voetbal en houd van gamen. Ik zit in groep 7 bij juf Nancy.ik heb een 
broer Ties en een zusje Juul. ik wou graag bij de leerlingenraad omdat het me leuk leek om dingen te 

bedenken en onderhandel voor de school. 
 

Hallo, ik ben Colin Altena en ik zit in groep 8 bij juf Meerle en Meester René en ik hou van sport. 
 

 

 

Spelen na schooltijd: 
Nu het weer mooi weer is, gaan steeds meer kinderen buiten spelen. Na schooltijd gaan de hekken 

van het schoolplein dicht en kan op veld gespeeld worden.  

De afgelopen maanden is er veel overlast geweest van jongeren op het veld en de speelplaats. Dit 
gebeurt veelal na schooltijd, 's avonds en in het weekend. De buren hebben hier veel last van gehad 

en nog steeds. 
 

Naast de jongeren die op de fietsenstalling klimmen, zijn er ook meldingen dat er leerlingen van onze 
school zijn, die dit ook doen. Naast de schade die kan ontstaan is dit gevaarlijk.  

Mocht uw kind(eren) zelfstandig op het veld spelen, dan is het wellicht zinvol om af een toe een kijkje 

te nemen! 
 

 

 
Facultatieve oudergesprekken groep 3 t/m 8: 

Na het derde rapport wordt er op initiatief en/of naar behoefte van de leerkracht en/of de ouder(s) 
een laatste gesprek gepland. 

 

Vrijdag 15 juli ontvangt groep 3 t/m 8 het rapport in een rapportmapje. Het rapportmapje ontvangen 
wij na iedere periode retour. 

 
  



Schoolverlatersdagen groep 8: 

Voor groep 8 zijn dit de laatste weken op school! Deze week hebben de leerlingen van groep 8 de 
schoolverlatersdagen gehad. De leerlingen hebben een stukje geschreven voor de nieuwsbrief.  

 

Maandag: 
Maandag gingen we naar de Efteling! 

We zijn niet in heel veel attracties geweest want het was superdruk. we waren als eerst in de Joris en 
de draak dat was super leuk . Daarna gingen we in de Fabula, dat is de nieuwe 4d film van de Efteling 

dat was echt grappig daarna gingen we naar de vogelrok en daarna gingen we naar de sirocco dat is 
de nieuwe monsieur Cannibale we waren wel een beetje duizelig want we draaide veelste hard. 

Daarna gingen we in de Piranja toen het heel hard aan het regenen was dus we waren dubbel nat . 

En toen gingen we naar de Fata Morgana  
En uiteindelijk gingen we in de Baron we moesten 2 uur wachten super lang maar wel super leuk .De 

sfeer was super goed ondanks het slechte weer . En we hadden nog iets grappigs mee gemaakt  
We waren aan het schuilen voor de regen en toen gleed een jongen uit hij wou omhoog komen toen 

pakte hij een dienblad vast waar warme chocomel opstond hij probeerde er mee omhoog mee te 

komen en toen viel de chocomel over hem heen .  
Het was een super leuke dag! 

Dinsdag: 
Dinsdag gingen we bij de Kempervennen zwemmen. 

Het was gelukkig niet heel druk. 
Er waren 5 glijbanen en 1 wildwaterbaan. 

Er waren ook twee zwembaden 1 golfslagbad en een 1 buitenbad. 

Toen we er waren gingen we meteen zwemmen. We gingen ook tikkertje doen met heel de klas. 
Het was er super leuk. 

Alleen er is ook iets niet leuks gebeurt. We gingen met bijna alle jonges in de glijbaan. 
Toen zijn ik (joris) en stan tegen elkaar gebotst dat was wel minder leuk maar het was alsnog een 

super leuke dag. 

Woensdag: 
Woensdag gingen we op kamp. 

Als eerst gingen we badkuip varen in de Dommel dat super leuk. Daarna gingen we peanutballen 
tegen de ouders het was  31 – 26 geworden voor de kinderen.  Daarna gingen we een kampvuur 

maken het was gauw gelukt en daarna was het tijd voor het nachtspel. Het was een smokkelspel we 

moesten door de bossen in het donker dingen naar de over kant smokkelen zonder gepakt te worden 
het duurde tot 1 uur ‘s nachts daarna gingen we naar bed en we gingen om half 6 slapen en de 

volgende dag moesten we weer naar school voor musical les. 
Het waren super leuke dagen met de hele klas! 

 
De juffen en meester hebben nog een leuk 

cadeau van groep 8 gekregen. De tegel is al 

op het schoolplein te bewonderen!  
 
  



 

 

Agenda: 
- Maandag 11 juli: musical groep 8  

- Vrijdag 15 juli: derde rapport, groep 3 t/m 8 

- Woensdag 20 juli: 9.00 - 10.00 uur doorschuif uur 
- Woensdag 20 juli: uitzwaaien groep 8 om 11.30 uur  

- Donderdag 21 juli: juffen en meesterdag, laatste schooldag 
- Vrijdag 22 juli 2022: calamiteitendag, alle kinderen vrij 

 
 

 


