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Cito groep 8
Jazz project groepen 7-8
Schoolvoetbaltoernooi(-en)
‘Papa in Space’
lustrum
om te onthouden
jarig

Cito groepen 8
Alle kinderen van de groepen 8 hebben zich deze week gebogen over de opgaves die het ‘Centraal
Instituut ToetsOntwikkeling (CITO) hen voorlegde. Ze hebben er erg hun best op gedaan en naar
verwachting zullen de resultaten in overeenstemming zijn met de resultaten die de kinderen de
afgelopen basisschooljaren hebben behaald en met de adviezen door ons aan de kinderen en
oudersgegeven.

Jazz-project groepen 7-8
Naar aanleiding van het inmiddels
traditionele ‘Oude stijl Jazz festival’ te
Breda zijn de groepen 7 en 8 bezig geweest
rondom het thema ‘jazz’. Het hoogtepunt
van het project lag bij een bezoek aan het
Chassé theater alwaar alle groepen een
optreden konden verzorgen. Onze groep 7
van juffrouw Maartje en juffrouw Miriam
behaalde een tweede prijs op het onderdeel
‘dansen op een groot podium’. Ze dansten
met elkaar op het themalied ‘het drumstel’.
U kunt hun dans terugkijken op

https://youtu.be/sAbadMwBesg
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Schoolvoetbaltoernooien

Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen , vindt op dinsdag 26 april
aanstaande weer het traditionele schoolvoetbaltoernooi plaats op de velden van
RKVV Jeka. Aanstaande vrijdag het Nieuw-Ginnekens scholentoernooi op de
velden van VV Bavel.
Onze school doet op 26 april met maar liefst 5 elftallen mee hetgeen op zich al
een prestatie genoemd mag worden. We hopen uiteraard op meer en tevens
hopen we op veel supporters die de teams naar grote, sportieve hoogte zullen
helpen.
Inmiddels hebben Stijn en Kim uit de groep van meneer Thijs, samen met Mats
Seuntjens (wie kent hem niet?) de loting verricht voor het toernooi. Op
www.schoolvoetbalbreda.nl treft u alle informatie aan over het toernooi.
(foto: Kim, Mats Seuntjens, Stijn)

Lustrum
In het onderstaande schema treft u het gehele programma aan van de lustrumweek. Noteert u de
data in uw agenda’s?

25 jaar

LUSTRUMWEEK
27 JUNI T/M 1 JULI 2016
MAANDAG

- opening lustrumweek
- picknick met alle kinderen
- vossenjacht

DINSDAG

- groep 1-2 projectdag
- groep 3 t/m 8 schoolreisje Efteling

WOENSDAG

- bezoek bioscoop

DONDERDAG

- groep 1-2 schoolreisje de belhamel
- groep 3 t/m 8 projectdag

VRIJDAG

- workshopdag
- vanaf 15.15u borrel voor ouders en kinderen &
spectaculair optreden van de kinderen

Wij hopen op uw medewerking en zien uw formulier graag DEzE WEEk nog retour.
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‘Papa in space’

Aanstaande zondag om 18.30 uur komen oud-leerlingen Irene en Helen van Hulten bij Zapp TV
weekjournaal. Zij zijn afgelopen schooljaar naar Amerika verhuisd in verband met het werk van
vader Harry Van Hulten. Hij heeft het XPOR Space Expedition opgericht. Met het door hen
ontwikkelde ruimteschip neemt hij (bemiddelde) belangstellenden die wel eens gewichtloos willen
zijn de ruimte in. Leuk voor bekenden van Irene en/of Helen en de familie Van Hulten om de
uitzending te bekijken en de avonturen van de familie te volgen.

Om te onthouden:
-

- 22 april lentetoernooi groep 8
- 26 april schoolvoetbaltoernooi
maandag 25 april t/m zondag 8 mei (Moederdag!!) meivakantie.
- 27 april Koningsdag

Jarig
Aanleiding tot feesten kunnen we deze weken vinden bij het feit dat 27 april
koningsdag is en 5 mei bevrijdingsdag. We hebben in deze periode op onze
school geen jarige Jetten of Jobben.
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