
  Nieuwsbrief 

 

Eindcito groep 8  
 

Wat zijn we trots op het behaalde resultaat van onze groep 8 leerlingen met een score van 538,4 
boven het landelijk gemiddelde 534,8. Wij feliciteren groep 8 van harte. 

 

 

 
 

 
 
Schoolreisje: 

 

We kunnen aan het einde van dit schooljaar weer met de hele school een schoolreis plannen. Dit jaar 
is er gekozen om iedere groep te laten kijken welke bestemming het beste past bij de leeftijd van de 

kinderen. Dit houdt in dat de groepen 1-2, 3-4-5 en 6-7 apart op schoolreis gaan en ook op andere 
data. Dit is organisatorisch ook makkelijker (denk o.a. aan bussen en hulpouders). Er is wel voor 

gekozen om alle groepen binnen een week te laten gaan.   
De data en bestemmingen zijn:  

Groep 1-2: 7 juli naar de Hooiberg in Bladel 

Groep 3-4-5: 28 juni naar Hullies in Uden  
Groep 6-7: 5 juli naar Duinoord in Helvoirt 

Groep 8 krijgt een budget per kind en de kinderen nemen dit mee in hun eigen schoolreis.   
Verdere informatie over het verloop van die dag volgt nog via de groepsleerkrachten.   

 

 
  



Streetjump groep 3-4: 

 
Met de landelijke opschoondag op 18 maart heeft groep 3-4 de hoogste berg afval gemaakt. Daarmee 

hadden ze de hoofdprijs gewonnen! 
Dinsdag 31 mei was het zover ….. we mochten met de hele klas een heel uur gaan jumpen bij Street 

Jump Veldhoven! En wat hebben de kinderen genoten!! Geweldig om de capriolen te zien die ze 

kunnen uithalen op een trampoline! We willen Street Jump bedanken voor het sponsoren.  
Ook willen we Albert Heijn nog bedanken voor het lekkers die we hebben uitgedeeld aan de tweede 

en derde prijs.  
 

 

 

 

 

 
  



 

 
Sponsorloop: 

 
Vandaag zijn we schoolbreed gestart met een nieuw internationaliseringsthema rondom India en het 

Vekemansfonds. Het Vekemansfonds is gevestigd in Veldhoven en zet zich in voor kansarme kinderen 

in het zeer arme noordoosten van India. Vandaag hebben zij een presentatie aan alle groepen 
verzorgd. In deze presentatie zagen de leerlingen hoe hun leeftijdsgenootjes in India naar school 

gaan en wat de overeenkomsten en de verschillen zijn met onze school.  
 

De doelstelling van het Vekemansfonds is onderwijs voor de kansarme kinderen in India. Daar willen 
wij graag aan bijdragen en daarom wordt er op woensdag 15 juni een sponsorloop 

georganiseerd. Het geld dat opgehaald wordt met deze actie komt rechtstreeks ten goede aan deze 

kinderen. 
 

De kinderen ontvangen volgende week een sponsorlijst en de bedoeling is natuurlijk om samen zoveel 
mogelijk geld te verzamelen voor dit goede doel. De sponsoren mogen een totaal bedrag geven of 

een bedrag per gelopen rondje. Woensdag 15 juni doen alle leerlingen mee aan de sponsorloop, deze 

vindt plaats op het veld naast de school. De kinderen zullen niet allemaal tegelijk lopen, maar per 
bouw. De onderbouw zal ongeveer 10 minuten lopen en de midden- en bovenbouw 15 minuten. De 

kinderen mogen deze dag uiteraard in hun sportieve kleding naar school komen, graag zelfs! Na 
afloop zullen de kinderen allemaal iets lekkers krijgen als dank voor hun inzet. Via de 

groepsleerkrachten ontvangt u nog informatie over de tijd waarop uw kind gaat lopen.  
 

Uiteraard bent u welkom om uw kind aan te moedigen.  

 
Vanaf donderdag 16 juni mogen de kinderen het geld verzamelen en op school inleveren, graag voor 

dinsdag 21 juni. Meer informatie over het Vekemansfonds vindt u op www.vekemansfonds.nl   
Wij kijken uit naar een succesvolle actie! 

 

 

Sint Janstrossen: 
 

Op 18 juni as gaan we Sint Janstrossen maken bij de blokhut. 

Jij komt toch ook ?! In de flyer lees je er alles over. 
 

Groeten van, 
 

Stichting Jeugdbelangen Oerle 
DorpsVereniging Oerle 

KBO Oerle 

 

 

Agenda: 

- Maandag 6 juni: 2e pinksterdag, alle kinderen vrij 
- Woensdag 15 juni: sponsorloop 

- Woensdag 22 juni: studiedag, alle kinderen vrij  
 

Bijlage: 
- Brief raad van toezicht 

- Flyer ACASA Field School  

- Flyer Sint Janstrossen  


