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Agenda
Woensdag 28 maart

Paasviering met paasontbijt

Donderdag 29 en vrijdag 30 maart

Vrij

Maandag 2 april

Tweede paasdag, vrij
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Woensdag 4 april

Grote rekendag

Maandag 9 april

MR 20:00 uur

Vrijdag 13 april

Staking, de school is dicht.

Dinsdag 17 en woensdag 18 april

Iep Eindtoets groep 8

Vrijdag 16 april

Koningsspelen. Alle kinderen vrij om 12:30 uur.

Verkeersveiligheid
We willen nogmaals een oproep doen aan alle ouders die de kinderen komen brengen met de auto. Wilt u
niet op het zebrapad de kinderen uit de auto laten of op de stoep parkeren? Dit veroorzaakt gevaarlijke
onoverzichtelijke situaties. U kunt aan het begin van de straat de kinderen uit de auto laten en over de
stoep naar de school laten wandelen. Dat is voor iedereen veilig. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Van Eupen Avond 4 daagse : gediplomeerd verkeersregelaars gezocht
De voorbereidingen voor de alweer 3e editie van de van Eupen Avond vier daagse is in volle gang. Dit jaar is
de Avondvierdaagse van 22 t/m 25 mei. We hopen er wederom een succes van te maken.
Informatie over inschrijven en het aanmelden om te helpen komt zo spoedig mogelijk. Voor deze
vierdaagse zoeken we nog een gediplomeerd verkeersregelaar. Wil jij ons komen helpen of ken je iemand?
Geef dit dan door aan de commissie.
Suzanne Dankers, Marianne van den Nieuwenhoff, juf Caroline, juf Manon

Eupenjournaal
Het Eupenjournaal wordt elke maand gemaakt. We kregen de vraag of we de link ook eens in het bulletin
konden zetten. Bij dezen https://vimeo.com/257958665
Veel kijkplezier!

Koningsspelen
Vrijdag 20 april gaan we mee doen met de Koningsspelen. Wij hebben
ook dit jaar uw hulp weer hard nodig. Uiterlijk 27 maart hangen wij
intekenlijsten op bij de groep van uw kind zodat u zich in kunt
schrijven als hulpouder/ begeleider. Het is de bedoeling dat u als
hulpouder een spel of een groep begeleidt (van 8.45 tot 12.30uur).
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Schoolreisje vrijdag 1 juni 2018
Het duurt nog lang, maar vrijdag 1 juni is het zo ver, dan is het schoolreisje. Doordat we dit jaar
verschillende combigroepen hebben, hebben we een andere verdeling gemaakt qua groepen. We willen
namelijk geen groepen splitsen bij een dag als het schoolreisje. Noteert u het alvast in uw agenda:
Groep 1-2 gaat naar de Hooiberg. Vertrek zal zijn rond 9:00 uur en groep 1-2 komt terug om 14:45 uur.
Groep 3,3/4 en 4 gaan naar Billie Bird. Vertrek zal rond 9:15 uur zijn en zij komen terug om 17:00 uur. De
kinderen mogen zelfstandig door dit kleinschalige park lopen en de begeleiding zal zich verspreiden over
het park.
Groep 5 t/m 8 gaan naar De Efteling. Vertrek om 9:00 uur en zij komen terug om 17:00 uur.
Hierbij loopt groep 5 en 6 begeleid door een volwassene in groepjes door het park en groep 7 en 8 mogen
zelfstandig in groepjes door het park lopen.
De oproep voor hulpouders en verdere informatie volgt op een later moment. Mocht u vragen hebben dan
horen wij die graag.

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

23-03 Simon Costescu gr7/8
24-03 Sanne Daans gr3B
24-03 Nina van Wesenbeeck gr 7/8
26-03 Bryan Heesakkers gr6/7
28-03 Ruben Immink gr7/8
29-03 Henry Carter gr5/6A
30-03 Helin Karaca gr8
30-03 Florence Prinssen gr1/2B
30-03 Niek Reniers gr7A
31-03 Semih Bulut gr5/6A
31-03 Lizzie Pero gr5/6B
02-04 Ruqayyah Kerkhoff gr7A

04-04 Yara Linssen gr6/7
04-04 Max van Rooij gr8
06-04 Fauve Iding gr8
06-04 Alisha Reymound gr4
06-04 Kira Sanders gr5
06-04 Casper Werkman gr5/6A
08-04 Ismael Oughris gr1/2B
08-04 Sándor Tóth gr7/8
09-04 Luciana Ramautarsing gr5
10-04 Esra Karatas gr1/2B
10-04 Nahuel Ramautarsing gr7A
11-04 Remmo Klaver gr7/8
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Wijziging data productiecursus Star Class

Eerder informeerde wij u in dit bulletin over de productiecursus van Star Class. Er is wat gewijzigd m.b.t. de
data op de Wethouder van Eupenschool. Hieronder treft u de definitieve gegevens aan voor dit traject :
Dag : woensdag
Data : 16 mei (inventarisatie ideeën kinderen voor schrijven script)
23 mei, 30 mei, 6 juni, 13 juni, 20 juni (repetities)
27 juni (voorstelling)
Tijd : 12:45 tot 14:00 (kinderen worden vanaf 12:30 opgevangen)
Cursusprijs : € 87,50
Info
Mocht u meer willen weten over deze cursus dan kunt altijd even mailen naar info@enthousiasment.nl of
bellen met 040-2572410.

Enthousiasment
Geert Gijsberts

Echtscheidingsproblematiek

INFORMATIEAVOND
VOOR WIE: GESCHEIDEN OUDERS UIT EINDHOVEN
WANNEER: MAANDAG 19 MAART 19.30U TOT 21.30U
LOCATIE: BASISSCHOOL DE SCHELP
Basisschool de Schelp, st. Omnia en st. Kanjer hebben de handen in één geslagen.
Basisschool de Schelp zet zich in voor gescheiden gezinnen uit Eindhoven.
Op basisschool de Schelp wordt vanaf mei 2018 gestart met kind- en ouderbijeenkomsten voor het
gescheiden gezin. Dankzij subsidie van de gemeente Eindhoven en sponsoren is onderstaand aanbod
geheel kosteloos.

4

Kind- bijeenkomsten: Tijdens de kind-bijeenkomsten gaan leeftijdsgenootjes delen hoe het is dat papa en
mama niet meer bij elkaar zijn. Wat gaat er goed, wat vinden zij niet fijn, wat moet er veranderen en wat
hebben zij nodig om stevig in de schoenen te staan en op te komen voor zichzelf als het wat minder goed
gaat thuis. Kinderen uit heel Eindhoven zijn welkom want deze bijeenkomsten zijn na schooltijd.
Ouderbijeenkomsten: Tijdens de ouderbijeenkomsten delen ouders ervaringen met andere ouders en
krijgen zij een training Triple P Transitions. Deze training wordt gegeven door triple P trainers van St.
Omnia. Ook krijgen ouders een workshop boksles, rots&watertraining en coaching met paarden.
De Kanjertjes
De Kanjertjes is er voor de allerkleinste kindjes van groep 1 en 2 met gescheiden ouders. Alleen kindjes van
basisschool de Schelp kunnen hiervoor aangemeld worden en het is onder schooltijd. Zij leren
spelenderwijs hun emoties te herkennen, woorden te geven en te uiten, zodat de spanning in hun lijfje en
gedachten in hun hoofd eruit kunnen en dat lucht op!
GAAF EXTRA’TJE voor kids van 6 tot 18 jaar: Het Kanjerkamp.
Het 2-daagse Kanjerkamp is kosteloos voor kinderen met gescheiden ouders uit Eindhoven, gewoon omdat
dat kei leuk is! Meer info volgt tijdens de informatieavond
NIEUWSGIERIG GEWORDEN? KOM DAN 19 MAART NAAR
BASISSCHOOL DE SCHELP
Meld je aan via:
Basisschool de Schelp
Team Kanjer
040 241 5166
info@stichtingkanjer.nl
www.bsdeschelp.nl www.omniazuidoostbrabant.nl www.stichtingkanjer.nl

Activiteiten voor kinderen in de natuur 2018!
De winter is bijna voorbij, het zonnetje begint weer te schijnen, het is tijd om naar BUITEN te gaan!

Kinderen nemen bij Staatsbosbeheer een bijzondere plek in. Minder
dan tien procent van de kinderen speelt nog regelmatig buiten in bos,
park of veld. Staatsbosbeheer wil het voor meer kinderen
aantrekkelijk maken om in de natuur te komen en om er te spelen.
We nodigen kinderen uit om het gevoel van vrijheid en avontuur te
beleven, om zich uit te leven, te bewegen en ontdekken. We kiezen
hierbij voor een benadering via hart (beleving), hoofd en handen.
Via de link http://www.staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden/heezeleende vindt u meer informatie over wat Staatsbosbeheer aanbiedt in Heeze, aan de Plaetse 71.
Op deze schitterende plek aan de rand van de Strabrechtse heide (de grootste aaneengesloten heide van
Noord-Brabant) zijn diverse begeleide activiteiten voor kinderen ontwikkeld om ze de natuur te laten beleven.
Zo is er een insectentuin, heidetuin, groentetuin, kabouterpad, blote voetenpad, huttenbouwbos naast de
schitterende heide, bossen en beekdalen.
Groeten
Erik Schram
Boswachter

FIJN WEEKEND!
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