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Nieuwsbrief 19: maandag 20 mei 2019.

Op zondag 2 juni a.s. organiseert onze stad Roosendaal vanwege het 750jarig bestaan een groot
Jazz festival in het Vrouwenhofpark. Bianka, een leerlinge bij ons uit groep 7, zal daar ook
optreden. Zij speelt de saxofoon. Het is een erg leuk evenement om te bezoeken. De toegang is
gratis.
A Jazzfestival where Bianka, a student from our school will play her saxophone, will be held on
sunday 2th of June at the Vrouwenhofpark. Access is free.
Crea ochtend:
Op woensdag 22 mei a.s. wordt de laatste crea ochtend gehouden. De kinderen gaan dan weer
d.m.v. diverse workshops met allerlei onderwerpen, materialen en technieken aan de slag. De
schooltijden zijn gewoon hetzelfde deze ochtend.
This Wednesday we have our last creative morning with the whole school. All students join
several workshops. The schoolhours are as usual.

Herhaald bericht: Schoolwise:
Onze leesconsulent Cindy heeft een tijdje geleden uitleg gegeven over het programma
Schoolwise bij ons op school. Voor het maken van een spreekbeurt of boekbespreking is dit erg
handig. Ik stuur aan u deze link, zodat uw kinderen thuis ook gebruik kunnen maken van dit
programma.

https://brabant.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?vestnr=8163&var=dbos
Schoolwise is a program that children can use for making a book report or a presentation. You
can use the link above.
Schoolreis kleuters:
Op vrijdag 24 mei a.s. gaan de kleuters op schoolreis naar speeltuin/speelboerderij “de
Scherpenberg” in Rucphen/Schijf.
Ze gaan met de bus op schoolreis. Het schoolreisje vindt plaats onder de schooltijd van de
kleuters. We hopen op mooi weer en een gezellige dag! Verdere informatie voor de ouders is
afgelopen vrijdag per brief meegegeven.
On Friday 24th of May, our group 1-2 goes on a fieldtrip to “the Scherpenberg”.

Op woensdag 29 mei a.s. vertrekken de kinderen van groep 3 t/m 7 op schoolreis.
On Wednesday 29th of May, our students from group 3 t/m 7 will have their fieldtrip.
Hemelvaart:
Donderdag 30 mei is het Hemelvaart. De kinderen zijn na de schoolreis op 29 mei zowel op
donderdag 30 als vrijdag 31 mei vrij van school.
School is closed at 30 and 31th of May, all children are free.
Schoolrenovatie:
De renovatie verloopt tot nu toe goed. De verwachting is dat er tot aan de zomervakantie geen
lokalen meer gewisseld worden. De overlast valt gelukkig erg mee. Op dit moment renoveren we
het lokaal van groep 7 en de aangrenzende toiletgroep. Daarnaast zijn de kruipruimtes onder
handen genomen.
Our school renovation goes according to plan. We are renovating group 7 and their toilet group.

5 juni studiedag:
Op woensdag 5 juni a.s. is het studiedag. Alle kinderen zijn deze dag vrij.
On Wednesday 5th of June, there is a teachers studyday. All children are free.
Verlof vragen voor het Suikerfeest:
U krijgt voor de viering van het Suikerfeest één dag verlof. Wanneer deze niet op 5 juni valt, wil
ik u vragen om dit verlof aan mij, juf Jessica, door te geven.
If you want one day for a leave of absence for the Sugar festival, please let miss Jessica know.

Verkiezingen 23 mei a.s.:
Donderdag 23 mei a.s. fungeert onze school weer als stembureau voor de landelijke verkiezingen.
Daarnaast gaan onze kinderen op deze dag ook stemmen voor één van de antipest ideeën van de
kinderraad. Zij kunnen stemmen voor:
1.

De brievenbus

2. De antipestpaal
Het idee met de meeste stemmen wordt komend schooljaar echt uitgevoerd.
Our school is an election location for the elections this Thursday. Our children will also vote this
day for one of the antibully ideas from our student board.

