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NIEUWS VAN DE DIRECTIE
Beste ouders/verzorgers en kinderen,
Vorige week namen we u als het ware mee in de verhalen over onze OGO thema’s van de groepen 1/2,
3, 5 en 7. Deze week vertellen vertellen we u alle verhalen over de tandartsenpraktijken in de groepen
4 en de ateliers van de groepen 6 waar de kinderen zich ontpoppen als ware van Goghs en Picasso’s.
De groepen 8 zijn gestart met het thema de Gouden eeuw maar tegelijkertijd buigen zij zich over de
verkiezingen door met elkaar te debatteren en opinies vanuit ‘hun netwerk’ te peilen. Zo leren ze om
objectief een eigen politieke mening te vormen.
Daarnaast is zoals u vorige week van ons hoorde het thema lentekriebels schoolbreed gestart.

De leerlingen van de groepen 4 hebben een echte tandartsenpraktijk nagebouwd in hun klas. In de
tandartsenstoel worden de vaak nog melktanden en kiezen aan een heuse inspectie van de ‘tandarts’
onderworpen. De groepen 6 richten zich op het thema kunst waarbij ze momenteel bezig zijn met het
schilderen van zelfportretten…..we hier echte talenten ontstaan….de Rembrandts van de toekomst...

➢
➢
➢

19-03 Kleuters vrij
19-03 EHBO weer gestart voor groep 8- leerlingen
Herinnering oproep hulpouders Efteling, zie hieronder.

GAAT U MEE ALS HULPOUDER NAAR DE EFTELING?
Als Corona het toelaat gaan we met de hele school naar de Efteling op
maandag 14 juni. Groep 1 t/m 6 wordt door de leerkracht in groepjes
gedeeld en worden begeleid door hulpouders en/of leerkrachten. Er nog
plaats voor hulpouders, dus als u zin hebt….. gaat u dan met ons mee?
U kunt zich aanmelden als hulpouders door een email te sturen naar ouderraaddebolster@gmail.com.
Wilt u daarin de naam en klas van uw kind(eren) vermelden. Opgeven kan tot 23 april!
We hebben er ontzettend veel zin in!!!
LEERLINGEN
18-03 Ahmad Alhariri 5A
18-03 Yasin Alhariri 5B
19-03 Bregje vd Bruggen 5B
21-03 Maud Noyens 6B
21-03 Anne Theeuwes 6A
22-03 Jesper van Enschot 1-2D

BUITENSCHOOLS NIEUWS

KOM JIJ OOK A.S. ZATERDAGMIDDAG MEEDOEN AAN DE TENNISCLINIC?
Deze week zijn de groepen 3 en 4 uitgenodigd om met de klas een tennisclinic te volgen bij TC Gilze.
Zaterdag 20 maart van 15.30-16.30 uur, mogen alle kinderen van de basisschool meedoen aan de
Tennisclinic bij TC Gilze!!!
Je mag je vriendje, buurmeisje, buurjongen enz. meenemen.
Aanmelden is niet nodig, meedoen is gratis en er zijn rackets aanwezig.
Helaas mogen ouders niet op het tennispark komen i.v.m. de Corona regels. De kinderen mogen bij de
poort afgezet en opgehaald worden.
Tot zaterdag 20 maart!
Kinderen kunnen nu al opgegeven worden voor de: TENNIS BAL – EN SLAGVAARDIGHEID.
Voor wie:
kinderen 5 t/m 9 jaar die willen beginnen met tennis.
Kosten:
17 lessen 69 Euro. Lidmaatschap is niet nodig. Rackets zijn aanwezig en je
mag aan allerlei leuke activiteiten van TC Gilze mee doen.
Waar:
TC Gilze.
Wanneer:
1e les donderdag 8 april van 17.00-17.45 en 17.45-18.30 (bij veel deelname 18.3019.15).
Wie geeft de training: Ellen Spitzen ( gediplomeerd tennis trainster).
Vragen:
tenniskids@tcgilze.nl.
Aanmelden:

https://www.tennisschoolgijs.nl/verenigingen/tc-gilze/training
Opgeven t/m zondag 21 maart.

