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NIEUWS VAN DE DIRECTIE
Beste ouders/verzorgers en kinderen,
Afgelopen week hebben de nieuwe thema’s al meer vorm gekregen.
De kleuters hebben samen met de leerkrachten een echte dierentuin
gemaakt in de school.
Door de pijlen te volgen in hun zelfbedachte looproute, kom je langs
alle dierenverblijven.
De groepen 3 zijn gestart met het thema ziekenhuis en de groepen
vier zijn al enige tijd geleden begonnen met het thema moestuin. Ook
binnen in de school worden er groenten gekweekt in de verticale moestuin, waar de kinderen
ontzettend veel plezier aan beleven.
Een verticale moestuin is best heel bijzonder natuurlijk.

In de groepen 5 is het thema: Nederland waterland. Zij hebben zich al
verdiept in alle woorden die bij dat thema kunnen horen en gaan nu
verder op onderzoek uit.
Volgende week zullen we u meenemen in de thema’s van de groepen
6 t/m 8.
Vorige week bent u geïnformeerd over de klimaatactie van de gemeente
Gilze en Rijen. Zij bedanken ons hartelijk voor onze deelname aan deze
actie. Alle kleine beetjes helpen immers.
De eerste kleurplaten zijn inmiddels al binnen. De uiterste instuurdatum
is vrijdag 28 mei.
En als later de zaadbommetjes uit gaan komen, hopen we natuurlijk ook
foto’s te kunnen laten zien in deze nieuwsbrief.
Het duurt nog wel even voordat het schooljaar ten einde loopt. Toch willen we
nu al een dringende oproep doen aan alle ouders en aan de leerlingen die
volgend jaar in groep 7 of 8 zitten om zich aan te melden als brigadier.
Om ervoor te blijven zorgen dat alle kinderen van groep 1 t/m 8 veilig over
kunnen steken, hebben we nieuwe ouders en leerlingen nodig die hier met het
huidige brigadierteam voor willen zorgen. Het vraagt niet veel van je tijd en er

staat een leuke ‘bedankmiddag’ in de vorm van een gezamenlijke activiteit
tegenover waarbij je daarnaast nog een kleine attentie ontvangt. Het
belangrijkste is natuurlijk dat we er samen voor kunnen blijven zorgen dat
alle leerlingen veilig over kunnen blijven steken.

➢ In 2 bijlagen OPROEP voor brigadiers volwassenen en leerlingen
➢ Avond4daagse alternatief: zie vorig Bolsterbericht!

RED HET BOEK
Oproep:
Bent u of kent u iemand die deze boeken van de postcodeloterij heeft
ontvangen?
Doet u of degene die u kent hier niets mee en is deze inmiddels achter in
de kast terecht gekomen of gaat deze daar belanden?
Red een boek en schenk deze aan onze school. Wij zijn er heel blij mee!
U kunt het boek en/of de veldgids meegeven naar school.
Komende week staat er in de hal van de school een krat waar de boeken in
gelegd kunnen worden.
Hartelijk bedankt voor uw gift.
Meneer Danny
LEERLINGEN
27-05 Bart Broeders 6B
28-05 Rafke van Opstal 4B
28-05 Manouk Stienen 1-2A
31-05 Max Boom 3A
31-05 Jens Coremans 4B
31-05 Lucas Spierings 1-2B
31-05 Onyx Vermeulen 3B
01-06 Roos Frauenfelder 1-2A
TEAM
26-05 meneer Jan
28-05 juf Laura

