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Agenda
Donderdag 28 februari

Bulletin

Vrijdag 1 maart

Carnavalsviering. 12:30 uur iedereen vrij

Maandag 4 t/m vrijdag 8 maart

Carnavalsvakantie

Vrijdag 15 maart

Landelijke stakingsdag. School dicht.

Dinsdag 26 maart

Studiedag. Alle leerlingen vrij.
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Carnaval is topsport
Morgen vieren we samen carnaval. We starten op het schoolplein met de opening van dit feest. Iedereen is
daarbij van harte welkom. We hebben een act, de prins en prinses worden bekend gemaakt, de sleutel
wordt overgedragen en de Eupkikker wordt uitgereikt. Daarna zullen de deuren opengaan en kunnen de
kinderen naar hun eigen klas.

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

Wat

08.45 Opening
 Openingswoord
 Uitreiking Eupkikker
 Sleuteloverdracht
 Openingsdans
Bal
in
de hal
09.15
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.

Ouderenquête in maart
In maart zult u allemaal een enquête via de mail ontvangen. Het is een enquête die door het bestuur is
samengesteld en die per school om de 3 á 4 jaar wordt uitgezet. Het is een belangrijk meetmoment voor de
school om te kijken hoe we ervoor staan en wat we nog aan ontwikkelpunten hebben. Er wordt ook een
enquête onder de leerlingen (gr 5 t/m 8) afgenomen en onder het personeel.
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Op dit moment zijn we als school bezig om een nieuw Schoolplan te schrijven voor de komende 4 jaar. De
uitslag van de enquête is belangrijke input voor dit Schoolplan. Per gezin vult u 1 enquête in voor uw
oudste kind. Alle uitleg over deze enquête ontvangt u van ons na de carnavalsvakantie. Wij hopen op een
hoge respons zodat we een goed beeld van onze school krijgen vanuit u gezien.

Gevonden voorwerpen
De gevonden voorwerpen van de afgelopen periode liggen op een tafel bij de ingang van de school. Kijkt u
even of u wat mist?

Nieuwe medewerker Lumens: pedagogisch ondersteuning op maat
Aan alle ouders van de groepen 1-2 van basisschool Wethouder van Eupenschool.
Ouders spelen de belangrijkste rol in de ontwikkeling van hun kinderen. Door de manier waarop je met je
kind praat en speelt zal het veel leren. Maar misschien lukt het niet altijd om je kind in zijn ontwikkeling te
ondersteunen, bijvoorbeeld in de opvoeding of omdat je de Nederlandse taal nog niet goed beheerst.
Kun je tips en advies gebruiken bij de ondersteuning van je kind? Dan kan je contact opnemen met een
pedagogisch ondersteuner van Lumens. We kijken samen wat nodig is en maken we een plan op maat. Op
basis van dit plan ga je samen met je kind thuis aan de slag en werk je zo spelenderwijs aan zijn of haar
ontwikkeling. In het plan maken we gebruik van de thema’s en de materialen die je kind op school gebruikt.
Voor vragen en of informatie kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind, bij de IB-er of rechtstreeks via
mij.
Met vriendelijke groet,
Batoul Heijdenrijk – Zouhair
Pedagogisch Ondersteuner
Team VVE
Mobielnummer: 06 30 88 56 40
Mailadres:

b.heijdenrijk@lumenswerkt.nl

E-waste race Eindhoven
Dit jaar doen de leerlingen van groep 8 mee aan de E-waste race. Wat is E-waste race precies?
De E-waste Race is: Leuk en leerzaam inzamelen van klein elektronica!
Iedereen kent het wel, je hebt nog wat oude elektronica rondslingeren. Een oud telefoontje, kapotte dvdspeler of wekker bijvoorbeeld. Toch schiet het er iedere keer weer bij in om deze elektronische apparaten,
ook wel e-waste genoemd, weg te brengen.
De E-waste Race is een wedstrijd tussen scholen in een regio om zoveel mogelijk elektronisch afval te
verzamelen. De school scoort hier punten mee die worden bijgehouden. Na vier weken wordt de winnaar
bekend gemaakt. De winnaar wint een schoolreis. Zo maakt de E-waste race het inzamelen van elektronisch
afval leuk, leerzaam en gemakkelijk!
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Praktische informatie:
Inzamelperiode is van maandag 18 maart t/m vrijdag 12 april.
Bij beide ingangen van onze school staan afvalbakken om kleine elektronische apparaten in te doen.
Er mag geen bedrijfsafval in de kliko.

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

05-03 Angélainqia gr 8A
08-03 Ruqayyah gr5
13-03 Joris gr6/7B
13-03 Stijn gr3A
16-03 Rohat gr5
19-03 Joshua gr5
21-03 Jeffrey gr8B
22-03 Ceyhun gr6/7B
23-03 Simon gr8A
23-03 Roos gr1/2B
24-03 Sanne gr4
26-03 Bryan gr8B
28-03 Ruben gr8A
28-03 Levi gr1/2C
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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 als ouder
een account aanmaken op de website. Daar selecteert u de cursus en schrijft u uw zoon/dochter in. De
sportaanbieder ontvangt per e-mail een aanmelding met de gegevens.

Fijne carnaval!
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