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Agenda
Donderdag 28 februari

Oudergesprekken gr 1 t/m 7 en adviesgesprekken gr
8
Bulletin

Vrijdag 1 maart

Carnavalsviering. 12:30 uur iedereen vrij

Maandag 4 t/m vrijdag 8 maart

Carnavalsvakantie

Dinsdag 26 maart

Studiedag. Alle leerlingen vrij.

Maandag 18 en dinsdag 19 februari
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Juf Ellen komt terug van verlof en enkele personele wijzigingen.
Na de carnavalsvakantie start juf Ellen weer hier op school. Zij zal op maandagen in groep 3B zijn. Op
dinsdagen geeft zij les aan groep 6-7 A, op enkele woensdagen ondersteunt zij waar nodig. We wensen
haar weer veel plezier!
Meester Paul gaat op vrijdag in groep 5 lesgeven, dan heeft juf Ans haar bapodagen.
Juf Angela blijft op vrijdag in groep 6 tot het einde van het schooljaar.

Trakteren op school; één traktatie en géén extra cadeautjes erbij
Onlangs hebben we in de klassenouderbijeenkomst en in de MR het trakteren besproken. Dit omdat de
traktaties bij verjaardagen steeds groter worden. Bij de eetbare traktatie worden steeds meer cadeautjes
meegegeven. Dit is veelal plastic of iets wat snel kapot gaat. Wij leren de kinderen over duurzaamheid en
bespreken onderwerpen zoals de plastic soep op onze aarde en daar vinden wij deze cadeautjes niet bij
passen.
Wij zetten als school uw zoon of dochter op hun verjaardag in het zonnetje en hij/zij mag trakteren. Wij
willen weer afspreken dat dat één traktatie is. Meer is echt niet nodig om een gezellige verjaardag op
school te hebben. Extra cadeautjes e.d. gaan wij mee terug naar huis geven, dus houd u daar alstublieft
rekening mee. Ook vindt de leerkracht het helemaal niet nodig dat uw kind een extra cadeau heeft voor
hem/haar. Wij willen de kinderen niet teleurstellen, maar de druk op trakteren maken we zo samen veel te
groot.

Vakanties 2019-2020
Onlangs is in de GMR het vakantierooster goedgekeurd. Deze vakanties ziet u hieronder. Nu kunnen wij zelf
als school nog enkele vrije dagen invullen en studiedagen plannen. Deze komen in de MR van april ter
goedkeuring. Als deze worden goedgekeurd, vindt u deze in het bulletin eind april/begin mei.
Herfstvakantie 14 oktober t/m 18 oktober 2019
Kerstvakantie 23 december t/m 3 januari 2020
Carnavalsvakantie 24 februari t/m 28 februari 2020
Goede vrijdag 10 april en tweede paasdag 13 april
Meivakantie 27 april t/m 8 mei 2020
Hemelvaart 21 en 22 mei 2020
Tweede pinksterdag 1 juni 2020
Start zomervakantie 13 juli 2020

Carnaval is Topsport
Op vrijdag 1 maart vieren wij traditiegetrouw weer het Carnavalsfeest
bij ons op school. Dit jaar hebben we het thema; Carnaval is Topsport.
Op donderdag 28 februari willen wij uw kind uitnodigen mee te doen
aan de “gekke koppendag”.
Deze dag MAG uw kind iets leuks doen met zijn/haar hoofd, bijv. gekke
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haren, een gekke bril, een gekke hoed, etc.
Zo kunnen zij alvast in de stemming komen voor het carnavalsfeest van vrijdag.
Programma Carnavalsfeest op vrijdag 1 maart

!! ALAAF, ALAAF !!
Programma Carnaval, vrijdag 1-3-2018
Tijd

Wat

08.45 Opening
 Openingswoord
 Uitreiking Eupkikker
 Sleuteloverdracht
 Openingsdans
09.15 Bal in de hal
Prins en prinses kiezen de best verklede persoon.
10.00 Naar eigen klas.
10.15 Pauze 1
10.30 Pauze 2
10.45 Bal
Prins en prinses kiezen de best verklede persoon
11.30 Opstellen optocht
11.45 Optocht ‘Carnaval is topsport!’
12.15 Naar eigen klas om af te sluiten 12:30 u school uit.

Zoals u in het programma kunt lezen willen wij dit ook jaar weer een optocht met de gehele school gaan
lopen. Essentieel voor een optocht is natuurlijk het publiek! We hopen dan ook op veel publiek langs de
route. In de bijlage bij de e-mail vindt u de route van deze optocht.

Bericht vanuit de gemeente: Vervangen bomen Faunuslaan
Op 18 februari start de gemeente Eindhoven met het vervangen van de bomen aan de Faunuslaan. Er
worden bomen gekapt, nieuwe boomkuilen gemaakt en later nieuwe bomen geplaatst. Op de avond vóór
18 februari vraagt de gemeente u GEEN auto’s bij de te kappen bomen te parkeren. Als u ergens anders
parkeert, voorkomt u dat uw auto wordt ingesloten. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Jarigen
Tot aan het volgende bulletin zijn de volgende leerlingen jarig.
Gefeliciteerd en een gezellige dag!!
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15-02 Anouk gr 6/7B
16-02 Sara gr 1/2A
16-02 Ilayda gr 8A
16-02 Jackie gr 4/5
16-02 Mare gr 1/2A
17-02 Ben gr 8A
18-02 Darvan gr 4/5
18-02 Mara gr 6/7A
18-02 Lars gr 8B
19-02 André gr 4/5
20-02 Thijmen gr 1/2B
23-02 Ellen gr 1/2B
25-02 Tom gr4
26-02 Taha gr 4/5

Kies je Sport
In de week van 13 maart ontvangt uw kind weer een boekje van “Kies je Sport”. Kies je Sport is een project
dat de mogelijkheid geeft om kennis te maken met een sport en sportaanbieder naar keuze. Zo kunnen
kinderen ontdekken welke sport en sportaanbieder bij ze past.
Meedoen
Van 1 april t/m 19 mei bieden Eindhovense sportaanbieders kennismakingscursussen aan voor kinderen in
het basisonderwijs. Het aanbod bestaat uit twee tot vier lessen op de locatie van de sportaanbieder. Deze
editie kan weer worden gekozen uit diverse cursussen, deze
staan op eindhovensport.nl/kiesjesport. Het programma
Kies je Sport wordt elk voorjaar en najaar herhaald, steeds
met een nieuw aanbod.
Inschrijven
Inschrijven voor een cursus kan via
eindhovensport.nl/kiesjesport van 13 t/m 27 maart. U kunt
op de website een account aanmaken. Selecteer de cursus
en schrijf uw zoon/dochter in. De sportaanbieder ontvangt per e-mail een aanmelding met de gegevens.

FIJN WEEKEND!
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