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Agenda
Vrijdag 24 januari

Bulletin

Donderdag 30 en vrijdag 31 januari

Staking. De school is dicht.

Maandag 3 februari

Vrije dag.

Vrijdag 7 februari

Rapport mee naar huis

Maandag 10 en dinsdag 11 februari

Rapport, -en adviesgesprekken

Vrijdag 14 februari

Bulletin
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Inschrijven advies, -en oudergesprekken
Op maandag 10 februari en dinsdag 11 februari zijn de adviesgesprekken voor groep 8 en de
rapportgesprekken voor groep 1 t/m 7. U kunt zich weer inschrijven via Parro. De inschrijvingen zijn
afgelopen woensdag gestart. Heeft u nog niet ingeschreven, wilt u dat dan alsnog doen? Alvast bedankt.

Voorleesochtend woensdag 22 januari
Op woensdag was het voorleesochtend. We hadden een
heleboel opa's en oma's uitgenodigd. We begonnen met een
optreden van groep 4a over het boek de Moppereend. Toen
het was afgelopen gingen we lekker lezen. We kregen wel
minder te eten dan vorige keer. Aan het einde ging groep 3
ook nog een lied zingen. Het was super leuk!
Groetjes 4A
Alle opa’s en oma’s heel erg bedankt voor jullie komst en
inzet. Het was weer fantastisch!

Carnaval 2020
Over een paar weken is het weer carnaval. Op woensdag en donderdag zullen we een thema dag hebben
zoals b.v. gekke koppendag. Op vrijdag 21 februari is de carnavalsviering en mag iedereen verkleed komen.
Om 12:30 is de school dan uit. We openen die ochtend op het schoolplein. Er is die dag GEEN optocht. De
precieze invulling van deze dagen volgt nog.

Broertjes en zusjes inschrijven
Omdat we met een wachtlijst werken, is het belangrijk dat we goed zicht hebben op broertjes en zusjes die
nog naar school komen. Is uw kind 2-2,5 jaar oud, wilt u dan een inschrijfformulier meenemen op school?
Dit formulier ligt bij de directeur, Marieke Loeffen.

Jarigen
Tot aan het volgende bulletin zijn de volgende leerlingen jarig.
Gefeliciteerd en een gezellige dag!
24-01 Feija Groep 4A
24-01 Gilian Groep 4B
25-01 Marwan Groep 3
25-01 Carla Groep 6
26-01 Katja Groep 8A
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27-01 Siem Groep 5/6
27-01 Saliha Groep 8B
28-01 Safira Groep 6
28-01 Jehro Groep 7A
02-02 Alya Groep 8B
04-02 Marly Groep 1/2C
04-02 Sam Groep 4A
04-02 Lente Groep 6
05-02 Romaysa Groep 3
05-02 Ruth Groep 7B
06-02 Dean Groep 3
07-02 Tim Groep 5
07-02 Moos Groep 1/2A
07-02 Maxime Groep 8A
11-02 Nomy Groep 4B
13-02 Indy Groep 1/2B

Voor de tweede keer in het Parktheater: wordt een musicalster in 4 dagen.
Hou jij van zingen, dansen en acteren en ben jij tussen de 6 en 12 jaar? Deze carnavalsvakantie komt de
Musical4daagse voor de tweede keer naar Eindhoven. Maak een musical in 4 dagen voor een echt publiek.
Geen ervaring nodig.
Het unieke concept geeft kinderen vanaf zes jaar de kans om in de vakantie een eenmalige musicaltraining
te volgen. Zowel de repetities als de presentatie vinden plaats in Het Parktheater Eindhoven.
Voor wie?
Iedereen met een passie voor zingen, dansen en acteren mag meedoen! Kinderen van 6 tot 12 jaar kunnen
zich aanmelden voor de Musical4daagse.
Goed om te weten:
27 februari t/m 1 maart | 10:00 tot 15:00 uur
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Inschrijven kan tot 13 februari via de website: www.musical4daagse.nl
Let op, er is maar beperkt plaats!
Kosten voor 4 dagen: € 137,95
Meer informatie:
Website: www.musical4daagse.nl
Email: info@musical4daagse.nl
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=2iNGY29xnVc

Kinderuniversiteit 12 februari
Aanmelden voor dit college
Beste kinderen en ouders/begeleiders,
Wij nodigen jullie graag uit voor de eerste Kinderuniversiteit van Tilburg University in 2020. Deze staat
gepland op woensdagmiddag 12 februari van 15.00 – 16.00 uur. Het college is voor alle kinderen die in
groep 6 t/m 8 van de basisschool zitten, samen met een ouder/begeleider.
Jullie kunnen je vanaf nu online aanmelden. Deelname is gratis.
De kinderuniversiteit
Tijdens de kinderuniversiteit krijgen
kinderen les van een hoogleraar van
Tilburg University, steeds over een ander
thema. Zo maken zij op een leuke manier
kennis met wetenschap en de universiteit.
Meer info over de Kinderuniversiteit en
aanmelden via: www.tilburguniversity.edu/kinderuniversiteit

Thema 12 februari: ‘Samen slim’ door professor Stephan Hollander
Twee weten meer dan één, wordt er wel gezegd, maar is dat altijd het geval? Wanneer is het beter een
groepsbeslissing te nemen? Professor, econoom Stephan Hollander neemt de kinderen mee naar zijn
onderzoeksgebied.
Datum: woensdagmiddag 12 februari
Tijd: 15.00 – 16.00 uur
Locatie: de Aula van Tilburg University (gebouw Cobbenhagen)
Deelname is gratis, wel graag vooraf aanmelden via de website.
Met hartelijke groeten,
Tilburg University Junior

Fijn weekend!
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