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Agenda

Vrijdag 23 maart

Bulletin

Woensdag 28 maart

Paasviering

Donderdag 29 maart

Studiedag. Alle leerlingen vrij.

Vrijdag 30 maart

Goede vrijdag. Alle leerlingen vrij
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Inleveren rapportmapjes
Wilt u de rapportmapjes weer inleveren bij de leerkracht? Hij/zij bewaart deze tot het volgende rapport. De
rapporten die erin zitten, mogen thuis bewaard blijven.

Thema; kinderen en sociale media/mediawijsheid tijdens de
jaarvergadering van de MR
Zet het alvast in uw agenda, de jaarvergadering van de MR is op 29 mei. Als gastspreker hebben we dit jaar
Mark Dubach. In een later bulletin vertellen we u wat meer over deze avond.

Marathon 14 oktober 2018. Wie helpt er mee?
Vanuit de activiteitencommissie zoeken we nog naar 2 ouders die komend schooljaar willen meehelpen bij
de marathon. Hieronder leest u wat dat inhoudt. Als u dit mee wilt organiseren kunt u dat mailen naar
vaneupen@skpo.nl
De activiteit
Brieven worden aan de kinderen meegegeven. Als organisatie inventariseer je de inschrijvingen en tel je het
inschrijf geld. De week voor de marathon maak je de startpakketjes klaar, (rugnummer en een
begeleidende brief) en je bent bij de 2 uitdeel momenten van de shirts (meestal donderdag en vrijdag voor
de marathon)
Op de dag zelf ben je aanwezig bij het verzamelpunt van de school in de stad.
Tijdsinvestering:
 1 bijeenkomst met de hele commissie om alles door te spreken.
 Inventarisatie deelnemers en inschrijfgeld tellen 2 uur
 Maken pakketjes en uitdelen shirts en startpakket 2x ca 45 minuten
 De dag van de City Run
Evalueren van de activiteit

Jarigen
Tot aan het volgende bulletin zijn de volgende leerlingen jarig. Gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst!

10-03 Delano Vogelzangs gr3B
13-03 Joris Liefting gr5/6B
13-03 Stijn Polstra gr1/2C
16-03 Rohat Altun gr3/4
19-03 Joshua Leunissen (2010) 3/4
21-03 Jeffrey van Mechelen (2007) 7A
22-03 Ceyhun Güngör gr5
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Productiecursus van Star Class

cursus
Dag : woensdag
Data : 25 april, 9 mei, 16 mei, 23 mei, 30 mei, 6 juni, 13 juni, 20 juni,
Tijden : 12:45 tot 14:00 (kinderen worden vanaf 12:30 opgevangen)
Speel mee met Star Class
Op dit moment biedt Star Class op de Wethouder van Eupenschool de cursus “kennismaken met theater”
aan. Als aansluiting op deze cursus bieden wij de Star Class productiecursus aan.
Het concept
Dit traject is geschikt voor kinderen van groep 3 tot en met 8. De productiecursus is erop gericht om in een
tijdsbestek van 8 bijeenkomsten van 75 minuten toe te werken naar een theatervoorstelling van circa 30
minuten. De voorstelling wordt op maat geschreven vanuit de ideeën van de kinderen. Binnenkort worden
flyers uitgedeeld in de groepen 3 tot en met 8.
De uitvoering
Aan het einde van de cursus wordt de voorstelling aan ouders, vrienden en bekenden getoond. Tevens
bestaat de mogelijkheid om de voorstelling onder schooltijd voor de leerlingen van school op te voeren.
Cursusdata
Dag : woensdag
Data : 25 april, 9 mei 16 mei, 23 mei, 30 mei, 6 juni, 13 juni, 20 juni
Tijden : 12:45 tot 14:00 (kinderen worden vanaf 12:30 opgevangen)
Info
Mocht u alvast wat meer willen weten over deze cursus dan kunt altijd even mailen
naar info@enthousiasment.nl of bellen met 040-2572410.
Met vriendelijke groet,

Enthousiasment
Geert Gijsberts

FIJN WEEKEND!

3

