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NIEUWS VAN DE DIRECTIE
Beste ouders/verzorgers en kinderen,
Gisteren deden de groepen 1/2 , 3, 5 en 7 mee aan het project Streetwise van de
ANWB. We doen hier als school aan mee om de verkeersveiligheid te vergroten.
Professionele instructeurs kwamen gisteren naar onze school en gaven aan
verschillende groepen verkeerstrainingen. Dat deden zij met speciale
lesmaterialen zoals elektrische- en rijlesauto's, zebrapaden, verkeerslichten,
opblaasbare auto's en een fietsparcours. De praktijk wordt zo veel mogelijk
nagebootst. Zo helpen we onze leerlingen goed voorbereid en veilig op weg te
gaan.

Om maar meteen het bruggetje te maken naar de fietsenstalling willen we uw aandacht voor het
volgende vragen. Door het mooie weer komen er veel kinderen op de fiets naar school. Dat juichen we
uiteraard toe. Toch willen we u vragen of de kinderen waarvoor het mogelijk is, te voet naar school
zouden willen komen.
Zo voorkomen we met elkaar een overvolle fietsenstalling. Bij
aanvang en het uitgaan van de school surveilleren we in de
fietsenstalling om ervoor te zorgen dat alle fietsen zo goed mogelijk
weg gezet kunnen worden en weer goed kunnen vertrekken.
Rapporten: De rapporten worden in tegenstelling tot wat er in de kalender staat niet op 9 juli maar op
16 juli mee naar huis gegeven. De kleuters zijn op die vrijdag vrij dus zij krijgen hun rapport op 15 juli
mee naar huis.
De datum is verzet omdat we veel verschuivingen hebben gehad door de coronaperiode.

Herinnering oproep verloren / gevonden. Nu we richting het einde van het schooljaar gaan, willen we
u nogmaals oproepen om na te gaan of u wellicht iets mist. Voor in de hal van de school liggen alle
achtergebleven spullen.

En wilt u eraan blijven denken om uw kind met zonnebrand in te smeren? Dank u wel.
VAKANTIE, VRIJE VRIJDAGEN KLEUTERS EN STUDIEDAGEN (TOT ZOVER)

Vakanties schooljaar 2021-2022
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie

25 t/m 29 oktober 2021
27 dec. 2021 t/m 7 jan. 2022
28 febr. t/m 4 maart 2022
Goede Vrijdag 15 april en Tweede paasdag 18 april 2022
25 april t/m 6 mei 2022 (incl. Koningsdag)
26 en 27 mei 2022
6 juni 2022
25 juli t/m 2 september 2022

Studiedagen tot zover al vastgesteld
dinsdag
maandag
vrijdag
woensdag

5 oktober 2021
6 december 2021
24 december 2021
12 januari 2022

Vrije vrijdagen kleuters 2021-2022
17-09; 01-10; 15-10; 05-11; 19-11; 03-12; 17-12
21-01; 04-02; 18-02; 11-03; 25-03; 08-04; 13-05; 20-05; 03-06; 17-06; 01-07; 15-07
➢ In de bijlage: : Informatie voor ouders over gebruik van persoonsgegevens LVS voor
NCO
➢ En ……….Maandag 14 juni is het zover ....... lees hieronder alles goed door!

We gaan met z’n allen op schoolreis naar de Efteling!!
Maar voordat we maandagochtend 14 juni in de bus stappen is het wel belangrijk om
een aantal dingen te weten en met een aantal dingen rekening te houden.
Vooraf
●

●
●
●
●

Iedereen moet zelf een eigen tas meenemen voorzien van naam met een lunchpakket en
voldoende drinken. Het liefst pakjes of flesjes drinken en zorg ervoor, dat de rugzak niet te
zwaar wordt. Een snoepje of wat chips mag natuurlijk, maar niet te veel.
Houd het weerbericht goed in de gaten en zorg voor gepaste kleding.
Voor de kleuters raden wij aan een extra setje schone kleding in de tas mee te geven.
Neem geen waardevolle spullen of geld mee.
We willen vragen om op maandagochtend de gezondheidscheck te doen (deze vindt u onder
dit bericht). Wordt één van de vragen met ja beantwoordt, dan moet uw kind helaas thuis
blijven. We vragen u school hier maandagochtend van op de hoogte te brengen.
In het park

●

●

●

Uw kind is door de eigen leerkracht ingedeeld in groepjes. Voor de kinderen van groep 1-2
zijn er 2 begeleiders per groepje beschikbaar en voor de kinderen van groep 3 t/m groep 6
één begeleider. De leerlingen van groep 7 en 8 zijn ingedeeld in groepjes, maar mogen zonder
begeleiding in de Efteling rondlopen.
Op een aantal vaste plaatsen zitten de hele dag enkele leerkrachten en hulpouders waar de
kinderen terecht kunnen.
Abonnement
Kinderen, die een abonnement hebben, moeten dit maandagochtend 14 juni meenemen naar
school. In de klas moeten ze deze aan de leerkracht geven. Zij krijgen het abonnement op
dinsdag 15 juni weer terug.
Vertrek en aankomst:

●
●

●
●
●
●

De kinderen worden net als anders om 8.30 op school verwacht.
In de klas krijg de kinderen een polsbandje (met naam, klas en telefoonnummer van een
docent) om en een groen hesje van de bolster. Zorg zelf voor een eigen rugzak voorzien van
naam.
Ben je met de fiets, laat dan je fietssleuteltje in de klas achter.

We vertrekken dit jaar wat later om 10.00
We zijn om ongeveer 17.30 uur weer terug in Gilze.
U kunt uw kind ophalen op de plek waar u dit op een normale schooldag ook doet. We vragen
u hiermee rekening te blijven houden met de coronamaatregelen en 1,5 meter afstand te
bewaren. Als herinnering is er een kaartje nogmaals bijgevoegd.
Tips:

●
●
●

Zorg voor een goed humeur.
Houd rekening met elkaar. We zijn samen op schoolreis.
Houd de bus en het park schoon. Gebruik de afvalbakken.

Voor de ouders:
We willen bij het vertrek het voetpad voor de fietsenstalling en het voetpad bij de bussen graag vrij
houden. Daarom vragen we u om bij de kerk of tip te gaan staan om daar de kinderen uit te zwaaien.
Denkt u hier ook aan de 1,5 meter afstand.
We zijn voor dringende zaken de gehele dag bereikbaar op de volgende telefoonnummer:
06412662704 (Bianca Maurer)
We gaan er samen vast en zeker een fijne en onvergetelijke dag van maken!
●

Werkgroep schoolreis 2021
Daniëlle, Jessica, Bianca, Janneke, Anke, Lonneke, Anja en Jacqueline.
Vragen gezondheidscheck
1. Had u de afgelopen 24 uur last van 1 van de volgende klachten?
·
U bent verkouden (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn).
·
U hoest.
·
U bent benauwd of kortademig.
·
U heeft verhoging of koorts.
·
U ruikt en/of proeft plotseling niets meer, maar uw neus is niet verstopt.
2. Heeft u corona?
Is dit vastgesteld met een coronatest? Dan hoort u van de GGD wanneer u weer naar buiten kunt.
3. Heeft uw huisgenoot milde coronaklachten én koorts?
4. Heeft uw huisgenoot milde coronaklachten én benauwdheidsklachten?
5. Heeft u een huisgenoot met corona?
En had u de afgelopen 10 dagen nauw contact met uw huisgenoot?
6. Bent u in quarantaine omdat u:
·
nauw contact had met iemand die corona heeft of had?
·
in corona risicogebied was?
Bij 1 keer “ja” op bovenstaande vragen, mag u helaas niet mee op
schoolreis en moet u zich afmelden. De leerkrachten melden dit bij
Helma op zondagmiddag voor 18.00 uur, de leerlingen melden dit
maandagochtend om 8.00 uur op school per telefoon op Bolster
(zoals ziekmelding), de hulpouders melden dit bij de Ouderraad
zondag per mail ouderraaddebolster@gmail.com

Plaats waar u kunt wachten om uw kind(eren) op te halen
(=plaats waar u na schooltijd altijd uw kind ophaalt)

GASTSPREKER VAN DE KRAAMAFDELING IN GROEP 3
Wat werd er fantastisch geoefend en verzorgd in groep 3. Juf Amy wilde baby Lott zo komen brengen.

LEERLINGEN
09-06 Daan van Zon 1-2C
09-06 Isa van Zon 1-2E
10-06 Ednah Mutesi 3B
10-06 Iris Remijsen 8A
12-06 Omar Anis 5A
13-06 Sven Maas 4B
14-06 Fenne Lockefeer 4B
15-06 Daan vd Avoort 7/8
15-06 Cas Borst 1-2A
15-06 Lex vd Kieboom 5C
15-06 Sophie van Mierlo 7/8
15-06 Lucas vd Werf 4B
TEAM
12-06 juf Liesbeth

BUITENSCHOOLS NIEUWS
KOM JE LEKKER MEE DANSEN
Peuter- en Kleuterdans op vrijdagmiddag!
•
•
•

Juf Xanne 14.00 tot 15.00 voor 4-5 en 6 jarigen!
Juf Jessie 15.30 Peuterdans! 2,5 jaar tot 4 jaar!
Juf Jessie 16.15 uur Spetters 4 en 5 jaar!

• Juf Jessie 17.15 uur Ini Mini’s 6 en 7 jaar!
Locatie: spiegelzaal Schakel
Info: astrid@fsd-gilze.nl
www.fsd-gilze.nl

SPEELBOS nieuwsbrief
Last van een bore-out?
Verveling kan soms hard toeslaan. Bijvoorbeeld door de
beperkende corona-maatregelen. Dan kùn je last hebben
van een 'bore out'.
Daar is wat aan te doen. Lees
meer: https://speelbosgilze.nl/2021/06/last-van-eenbore-out/
Koude lente, late start
Door de koude lente komt de natuur traag op gang dit jaar. Maar uitstel is
geen afstel.
Dat betekent dus ook dat je de eikenprocessierups en de teek zo
langzamerhand wel weer eens tegen kunt gaan komen in het Speelbos.
Lees meer: https://speelbosgilze.nl/2021/06/koude-lente-late-start/
9 juni a.s. is buitenspeeldag
Op 9 juni a.s. is het weer buitenspeeldag. Het is de dag waarop
we met z’n allen vieren wat zo belangrijk is: spelen!
Er is wel één voorwaarde. Lees
meer: https://speelbosgilze.nl/2021/06/9-juni-a-s-isbuitenspeeldag/

ZOMERKAMP ENGELS LEREN?

