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Groep 7 Theorie verkeersexamen
Voorstellingen in De Smed
Voetbaltoernooi groep 7/8
Bord, bestek en beker mee naar school
Koningsspelen + schoolontbijt
Palmpasentak knutselen
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Inzameling voor de fruitmandjes
Groep 8: Dia-eindtoets
Groep 7: bezoek oorlogsmonument
Groep 1/2: inloop ouders

STUDIEDAG
Tijdens de studiedag van 4 april buigt het team zich over
onderwerpen als toekomstvisie wereldoriëntatie, techniek/
innovatie, schoolformatie en –organisatie. En we blikken even
terug op het inspectiebezoek van 2 weken geleden.
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GROEPSINDELING KOMEND SCHOOLJAAR
Volgend schooljaar hebben we ruimte voor een extra groep,
waardoor de groepsindeling komend schooljaar vanaf groep 3
homogeen zal zijn. Dat houdt in dat we twee groepen 1-2
hebben, een groep 3, groep 4, groep 5, groep 6, groep 7 en een
groep 8. Zodra we weten welke leerkrachten er aan de groepen
gekoppeld zijn, zullen we u hierover informeren.

VOORSTELLINGEN
De kinderen zijn er bijna klaar voor: op dinsdag 9 april geven zij
een voorstelling over het project Landen. In de voorstelling
zullen ze zingen, dansen en muziek maken. Er zijn twee voorstellingen: ’s avonds treden de kinderen op voor hun ouders.
Deze voorstelling begint om 19.00 uur. Voor opa’s, oma’s en
andere belangstellenden is er een voorstelling om 13.00. Beide
voorstellingen vinden plaats in De Smed. We hebben er zin in.
Komt u kijken?

FEESTDAG 3 JUBILEA
Op vrijdag 24 mei is het groot feest bij ons op school. Die dag
vieren drie juffen hun onderwijsjubileum.
Juf Rieky werkt 40 jaar op onze school, juf Lia werkt 40 jaar in
het onderwijs en juf Jeanne werkt 25 jaar in het onderwijs.
Achter de schermen worden al de nodige voorbereidingen
getroffen en het belooft een superleuke dag te worden.
Noteer de datum alvast in uw agenda. Na de meivakantie leest
en hoort u meer over het dagprogramma.
Groetjes, namens de feestcommissie.
Lidy Vervoordeldonk
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KONINGSSPELEN EN SCHOOLONTBIJT
Op vrijdag 12 april worden de Koningsspelen
weer gehouden. Om 8.30 uur vindt de opening
plaats op het kleuterplein. De kinderen ontbijten na de opening in de klas. Daarom graag
op donderdag 11 april uw kind een bord, beker
en bestek meegeven in een (liefst stoffen) tas,
alles voorzien van naam.
De kinderen krijgen op deze feestelijke dag iets te eten en
drinken van school, dus uw kind hoeft geen fruit/drinken mee te
brengen. We hopen op een fijne dag met mooi weer!

Het zou leuk zijn als kinderen die dag oranje-rood-wit-blauw
gekleed naar school komen.

DIA-EINDTOETS
Op dinsdagochtend 16 april wordt de Dia-eindtoets afgenomen
in groep 8. Zorgt u ervoor dat uw kind uitgerust is en ontbeten
heeft voordat het naar school komt?

2E PLAATS SCHOOLVOETBALTOERNOOI GROEP 5/6

Woensdagmiddag 27 maart hebben Chris, Wessel, Ties, Joost,
Ruben, Willem, Albertino en Finn deelgenomen aan het
schoolvoetbaltoernooi.
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Het was een gezellige middag met z’n allen. Alle
poulewedstrijden werden gewonnen en in de finale hebben ze
gestreden, maar verloren van De Rank. Een mooie tweede plaats,
een resultaat om trots op te zijn. Ze hebben de beker trots
laten zien in alle klassen.

FIETSKEURING GROEP 7
Dinsdag 9 april worden de fietsen van de leerlingen van groep 7
gekeurd. Zorg ervoor dat uw kind
die dag op de fiets naar school komt.
Alle kinderen hebben enige tijd
geleden al een checklist mee naar
huis gekregen en gecontroleerd of
de fiets aan deze punten voldoet.

BEZOEK OORLOGSMONUMENT
Groep 7 zal op dinsdag 16 april naar het oorlogsmonument gaan,
een krans leggen en stilstaan bij de gebeurtenissen van 5 mei.

JIBB+ CROSSFIT GROEP 3 T/M 8
Elke maandag worden de gymlessen gegeven door juf Nienke van
Jibb. Zij heeft een gastles geregeld voor de groepen 3 t/m 8.
Op donderdag 11 april wordt er een crossfit gymles gegeven in
alle groepen.

FRUITMANDJES
Zoals de meeste van jullie wel weten, verzamelen we ieder jaar
voor Pasen fruit in zodat we daar een mooi paasmandje van
kunnen maken en deze aan de oudere en/of zieke mensen in
Stiphout kunnen geven. Daarom willen wij jullie vragen om van 11
t/m 16 april wat fruit (het liefst vers fruit dat nog een poos
goed blijft), fruit in blik, paaseitjes of een pak koekjes aan uw
kind(eren) mee te geven naar school. Bij elk lokaal staat een
doos waarin deze spullen verzameld worden.
Dan kunnen wij er op 17 april weer goed gevulde mandjes van
maken en kan groep 7/8 van juf Maike deze verspreiden onder
de mensen.
Alvast bedankt!
Werkgroep Buitenschoolse Activiteiten
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CODERDOJO
De 31e Dojo (workshop) wordt gehouden op zaterdagmiddag 11
mei 2019 van 13.00 tot 16.00 uur in de Bibliotheek Helmond-Peel
te Helmond. Bij CoderDojo kunnen kinderen van 7 t/m 15 jaar
leren programmeren. Het wordt geheel gratis verzorgd door
vrijwilligers van CoderDojo Helmond! Wil je meedoen? Meld je
dan snel aan! www.coderdojo-helmond.nl
Techniek, robotica en
programmeren voor de
jeugd staan in deze
workshop centraal. We
verwachten dat kinderen
t/m 12 jaar begeleid
worden door een ouder.
Breng bij voorkeur je eigen
laptop mee. Mocht dit een
probleem zijn, dan zou je
er een kunnen gebruiken
van de bibliotheek. Deze
zijn echter beperkt in aantal.

PALMPASEN
De zondag vóór Pasen is het Palmpasen en dan vieren we de blijde
intocht van Jezus in Jeruzalem,
waarbij de mensen hem met
palmtakken begroetten.
Op zaterdag 13 april kunnen alle
kinderen van 12.00 tot 13.00 uur
palmpasenstokken komen versieren
in de pastorie. Wij zorgen voor de materialen.
Op zondag 14 april 10.30 uur gaan we naar de kerk, luisteren we
naar het bijbelverhaal, pakken we onze palmpasenstok op en
lopen we mee in de processie. Een mooi paashanger die aan de
stok hangt, geven we weg aan iemand die het niet zo makkelijk
heeft of iemand die we graag willen verwennen. Zelf ga je met
een mooie palmpasenstok naar huis. Het belooft weer een heel
bijzondere viering te worden. Komen jullie ook?
Patricia Nacinovic, werkgroep kinderdiensten.
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VAN HARTE GEFELICITEERD
Elske de Vries
Floris Mooij
Max van Gils
Kalle van Seggelen
Isabella Kager
Maxime van Oorschot
Siem Daniëls
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16 april
18 april

KOPIJ
De volgende Stip verschijnt op 18 april. De kopij hiervoor kunt u
aanleveren tot uiterlijk dinsdagavond 16 april. Alvast bedankt
voor uw medewerking.
De redactie
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