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Agenda
Maandag 10 juni

Tweede Pinksterdag. Alle leerlingen vrij

Dinsdag 11 t/m vrijdag 14 juni

Groep 8 op kamp

Donderdag 20 juni

MR

Vrijdag 21 juni

Schoolreis

Maandag 24 juni

Rapport

Dinsdag 25 en donderdag 27 juni

Pre adviesgesprekken groep 7

Vrijdag 28 juni

Wisselochtend. Groep 8 tot 10:45 uur vrij

Dinsdag 2 juli

Afscheidsreceptie juf Lia v.a. 14:45-16:30 uur

Woensdag 3 juli

Ouderbedankochtend van 8:45-10:00 uur

Vrijdag 5 juli

Groep 8 vrij. Alle andere leerlingen v.a. 12:30 vrij

Indeling groepen 2019-2020
De verdeling van de juffen en meester is rond en de verdeling van de leerlingen bijna.
We sturen hier volgende week een aparte mail over. De verdeling is een enorme complexe puzzel waar we
weer heel zorgvuldig over nagedacht hebben. De indeling die volgende week verstuurd wordt, veranderen
we niet meer.
Een aantal weken geleden hebben we een vacature uitgezet voor 2 dagen. We waren heel erg blij met de
goede sollicitanten die bij ons wilden komen werken. Lieke Gulikers is het uiteindelijk geworden. Hieronder
stelt ze zichzelf aan u voor.
Hallo allemaal,
Mijn naam is Lieke Gulikers en volgend schooljaar mag ik op bs Wethouder van Eupen
komen werken. Ik ben 33 jaar en woon in Eindhoven, samen met mijn vrouw Esther en
onze 3 kinderen; Sem (8), Pip (3) en Raf (1).
In mijn vrije tijd onderneem ik heel graag dingen met mijn kinderen, daarnaast ben ik al
25 jaar slagwerker in een slagwerkgroep, heb ik piano lessen en ben ik bestuurslid van
een scoutinggroep in Veldhoven.
Verder vind ik het ook leuk om met mijn kinderen of voor mezelf creatief bezig te zijn. Ik
ben nu 10 jaar werkzaam in het onderwijs en heb verschillende groepen gedraaid.
Ik heb er heel veel zin in om komend jaar op jullie mooie school te mogen komen werken!
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Schoolreisje groep 1-2
We zijn er al weer bijna klaar voor; we gaan op schoolreisje!
De kinderen, juffen en klassenouders van de groepen 1/2 gaan met de bus naar De Hooiberg in Bladel, een
speelboerderij waar zowel binnen als buiten gespeeld kan worden. Denk er daarom bij goed weer aan uw
kind goed in te smeren!
Wilt u uw kind voor deze dag een hapje en een lunchpakketje meegeven?
De kinderen kunnen de hele dag ranja drinken, drinken meegeven is dus niet nodig.
LET OP: Om 8.45u verzamelen we in de klas, rond 9:00 lopen we naar de bus en tussen 9-9:15 uur zullen we
vertrekken. Rond 14.45u verwachten we weer terug te zijn

Schoolreisje groep 3-4-5
Beste ouders,
Vrijdag 21 juni is het weer zover: We gaan op
schoolreis!
De leerlingen worden die dag gewoon om 8.45
uur op school verwacht.
Rond 9.15 vertrekken we naar attractiepark Billy
Bird in Volkel.
De voorbereiding:
-

Geef uw kind in een rugzak het volgende mee:
► een hapje, een lunchpakket en voldoende drinken.
► een kleine handdoek en een droge set kleren (er wordt NIET gezwommen).

-

De kinderen mogen geen geld, fototoestel, mobieltje of andere waardevolle spullen meenemen.
Geef uw kind gemakkelijke kleding en schoenen aan (geen slippers!).
Bij mooi weer is zonnebrandcrème aan te raden.
Natuurlijk mogen de kinderen wat lekkers meenemen om te snoepen, maar maak het niet te gek.

De begeleiding van de kinderen is deze dag in handen van leerkrachten en hulpouders. We verwachten
rond 17.00 terug te zijn.
Hopelijk wordt het een zonnige en onvergetelijke dag!
Met vriendelijke groet,
de leerkrachten van groep 3, 4 en 5.
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Schoolreis groep 6-7-8

Vrijdag 21 juni is het weer zover: We gaan op schoolreisje!
De groepen 6, 7 en 8 gaan naar Bobbejaanland.
Bobbejaanland ligt in België en is een leuk en overzichtelijk pretpark.
Om 8:45 uur komt iedereen naar de klas. We vertrekken rond 9:00 uur en rond 17.00u zijn we weer terug
op school.
Uw kind moet die dag een ID-bewijs meenemen naar school. Deze zal aan het begin van de ochtend
gegeven worden aan de leerkracht. De leerkracht houdt de ID-bewijzen bij zich.
Het is de bedoeling dat de kinderen zelf een lunch meenemen en daarbij genoeg te drinken. Bij een zonnige
dag is het aanbevolen een plastic flesje mee te nemen, dat nagevuld kan worden met water, en
zonnebrandcrème.
Natuurlijk mogen ze wat lekkers meenemen om te snoepen,
maar maak het niet te gek.
In de bus mag niet gegeten of gedronken worden.
De kinderen mogen geen geld of telefoons meenemen.
We verzamelen op een centrale plek in het park.
Daarna gaan de kinderen in groepjes zelfstandig het park
bezoeken.
We maken er een ontzettend leuke dag van.
De leerkrachten van groep 6, 7 en 8.

Rapporten 24 juni
Op maandag 24 juni krijgt uw zoon/dochter een rapport mee. Mocht u n.a.v. het rapport een gesprek
willen dan kunt u een afspraak maken bij de leerkracht.

Pre advies gesprekken groep 7
Zit uw zoon of dochter in groep 7? Dan zijn er op dinsdag 25 en donderdag 27 juni pre adviesgesprekken.
Hierover ontvangt u a.s. maandag een brief van de leerkracht.

Laatste schoolweek planning
Maandag 1 juli: Geen bijzonderheden
Dinsdag 2 juli: De groepen 3 t/m 8 gaan naar het Natlab voor de vertoning van de groep 8 eindfilm. Deze
film duurt ongeveer een uur. Ouders die rijden zijn ook welkom in de bioscoop om de film te bekijken.
Groep 1-2 kijkt de film in de hal op school. Om 14:45 uur is de afscheidsreceptie van juf Lia. Dinsdagavond is
de filmavond voor de ouders en familie van de groep 8 leerlingen.
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Woensdag 3 juli: Ouderbedankmoment. We verwelkomen u graag om 8:45 uur. Er staat koffie en thee met
iets lekkers klaar. Natuurlijk zullen er een aantal groepen weer voor jullie optreden en jullie bedanken voor
alle hulp dit schooljaar.
Donderdag 4 juli: We gaan schoolbreed aan de slag met ‘maakonderwijs’. We mengen alle leerjaren en
gaan aan de slag met ‘bibberbeestjes’. Rond 14:00 uur gaan we allemaal groep 8 uitzwaaien op de
speelplaats . ’s Avonds is er een feestavond voor groep 8.
Vrijdag 5 juli: Groep 8 is vrij. We nemen de tijd om afscheid te nemen van elkaar, op te ruimen en nog even
plezier te hebben samen. Om 12:30 uur is de school uit en start de zomervakantie.

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

07-06 Larisa gr4/5
08-06 Lars gr6
09-06 Yannick gr7
13-06 Daphne gr7
14-06 Jente gr8A
17-06 Quinten gr4
19-06 Max gr1/2B
22-06 Lena gr6/7A
22-06 Tiemen gr4/5
23-06 Olivia gr4/5
23-06 Djim gr6/7A
23-06 Suze gr1/2B
23-06 Berend gr6
25-06 Isabella gr4

Eerste Communie 2020
Zit uw kind in het schooljaar 2019-2020 in groep 4 of hoger? En wilt u graag dat uw kind zijn of haar eerste
communie doet?
Kom dan op maandag 2 september om 20.00 uur naar het KTC St. Petrus, Kloosterdreef 31.
U wordt er bijgepraat over het nieuwe traject van gezinscatechese waarbinnen de eerste communie een
plaats krijgt.
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Eindhovense sportweek 17 t/m 20 juni
Wij zijn Lisanne, Shanou, Fien, Eric, Bram en Sherenety. Wij zijn eerstejaars Sportkunde studenten
van de Fontys Sporthogeschool. In de week van 17 t/m 20 juni zullen wij de sportweek op de Wethouder
van Eupen school organiseren. In deze sportweek verzorgen wij de pauzeactiviteiten,
naschoolse activiteiten, kleuteractiviteiten, wijkactiviteiten en de gymlessen.
De grote opening zal plaatsvinden op maandag 17 juni op het schoolplein.
Alle ouders/ verzorgers zijn welkom om te komen kijken!

Woensdag 19 juni SPEURTOCHT:
Wat: Een speurtocht met als thema gezondheid
Wie: Iedereen is welkom! 
Wanneer: Woensdag 19 juni 2019
Hoelaat: van 13.30 uur tot +/_ 15:30 uur
Waar: Grasveld tegenover BS. Wethouder van Eupen
Kosten: Gratis
Aanmelden via b.smeets@student.fontys.nl
Opgeven kan vanaf maandag 3 juni t/m dinsdag 18 juni.

Let op: vermeld je naam, leeftijd, klas en wie je ophaalt bij de aanmelding!!
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Pleegzorginformatieavond bij Combinatie Jeugdzorg in Eindhoven
Zorgen voor het kind van je broer, zus, familie of bekenden als dat nodig is; wist je dat dat ook pleegzorg is?
Voor sommige kinderen die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen is opvang binnen hun netwerk niet mogelijk.
Voor die kinderen zoekt Combinatie Jeugdzorg naar een (bestands)pleeggezin. En dat kan heel lastig zijn.
Want een kind past niet zomaar in ieder gezin. Nieuwe pleegouders blijven daarom hard nodig. Ook in
Eindhoven. Heb jij weleens nagedacht of pleegzorg iets is voor jou?
Pleegzorginformatieavond bij Combinatie Jeugdzorg
Combinatie Jeugdzorg organiseert op dinsdag 18 juni 2019 van 20.00 tot 22.00 uur een informatieavond op
onze locatie Nuenenseweg 4 te Eindhoven. Tijdens deze avond worden alle kanten van pleegzorg op een
heldere en realistische manier belicht en vertelt een ervaren pleegouder uit de regio over de eigen
ervaringen.
Aanmelden
Vrijblijvend aanmelden voor deze informatieavond kan via (040) 702 2610 of
triangel@combinatiejeugdzorg.nl. Ook kun je via dit nummer of e-mailadres een informatiepakket
aanvragen.
Meer weten over pleegzorg?
Op www.supergewonemensengezocht.nl en www.combinatiejeugdzorg.nl vind je meer informatie over
pleegzorg inclusief filmpjes en ervaringsverhalen van voormalige pleegkinderen, pleegouders en ouders.

Fijn weekend.
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