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AGENDA:
Donderdag 10 mrt.
Vrijdag 11 mrt.

Voorstelling ‘Dansparels’ t.b.v. groepen 1-2 (volgens planning)
16.00 – 17.30: OB & BB - overleg
ROOSTERVRIJ gr. 1 t/m 4 (de gehele dag!)
12.00: i.v.m. studiemiddag TEAM
ROOSTERVRIJE MIDDAG voor ALLE overige GROEPEN

Zaterdag 12 mrt.

NL-Doet! Aanpassen schoolplein m.b.v. ouders

Zondag 13 mrt.

PALMZONDAG

Maandag 14 mrt.
Dinsdag 15 mrt.
Woensdag 16 mrt.
Donderdag 17 mrt.
Vrijdag 18 mrt.
Zaterdag 19 mrt.
Zondag 20 mrt.
Maandag 21 mrt.
Dinsdag 22 mrt.
Woensdag 23 mrt.
Donderdag 24 mrt.
Vrijdag 25 mrt.

Zaterdag 26 mrt.
Zondag 27 mrt.
Maandag 28 mrt.

GÉÉN WEEKBULLETIN
16.00 – 17.30: Teamvergadering
LANDELIJKE OPSCHOONDAG!
WERELDVERTELDAG
15.45: Maandaggesprekken (ALLÉÉN gr. 1/2)
19.45-22.30: MR-vergadering
20.00-22.30: GMR-vergadering
Dansvoorstelling t.b.v. groepen 7/8
Witte Donderdag
RAPPORT 2 gaat mee!
16.00 – 17.30: OB & BB - overleg
Goede Vrijdag
12.00: ROOSTERVRIJE MIDDAG voor ALLE
overige GROEPEN
PAASZATERDAG
INGANG ZOMERTIJD
PASEN
TWEEDE PAASDAG

WEEKBULLETIN VOOR 2 WEKEN
Komende week ontvangt u geen weekbulletin. Bewaart u dit bulletin daarom goed. U
ontvangt het volgende weekbulletin pas op donderdag 25 maart.

AANPAK SCHOOLPLEIN
De afgelopen jaren is er geld ter beschikking gekomen/ ingezameld om het schoolplein
onder handen te nemen. Komende zaterdag 12 maart, vanaf 09:30 u., komt de
werkgroep ‘aanpak schoolplein’ bijeen om de eerste aanpassingen aan ons schoolplein uit te voeren. Slechts een 3-tal enthousiaste ouders heeft zich daar tot op heden
voor aangemeld om met de leden van de werkgroep mee te werken aan deze verandering.
Heeft u nog tijd en zin? Schroomt u dan niet om komende zaterdag aan te sluiten!
I.v.m. de koffie is het wel fijn wanneer u even doorgeeft dat u aanwezig bent.
U kunt daarvoor, via MSI, een bericht sturen naar meester Mart van
Loon, leerkracht gr. 6.
Bij voorbaat dank,
De werkgroep ‘aanpak schoolplein.

______________________________________________________________

HERINNERING … OUDERBIJDRAGE 2015-2016 … HERINNERING
Via dit bericht wil ik u nog even laten weten dat de ouderbijdrage voor dit schooljaar al
door heel veel ouders/verzorgers is voldaan. Heel veel dank voor uw bijdrage. Hierdoor kunnen we de geplande activiteiten ook daadwerkelijk door laten gaan.
Van een aantal gezinnen heb ik tot op heden nog geen (financiële) ‘reactie’ (lees: bijdrage)
mogen ontvangen. Mogelijk is dit aan uw aandacht ontglipt en bent u het vergeten. Ik
hoop dat u per ommegaande alsnog de bijdrage wilt voldoen zodat ook de overige,
voor dit schooljaar en voor uw kind geplande activiteiten, door kunnen gaan.
Namens alle kinderen enorm bedankt.
Met vriendelijke groet,
Paul-Jeroen Zweep
Penningmeester (06 - 225 617 75)

______________________________________________________________

MR-VERGADERING
Maandagavond 21 maart om 19.45 u. is de volgende MR-vergadering. Indien u iets te
melden of te vragen heeft, dan bent u van harte welkom. Het eerste half uur van dit
overleg is ‘openbaar’ en staat altijd ter beschikking van ouders/verzorgers van onze
school om hierbij aanwezig te zijn.
met vriendelijke groet,
mevr. M. van der Miessen
secretaris

______________________________________________________________

WELKOM
Wij heten van harte welkom:






Fiene de Weerdt
Ties Wolbert
Cas van der Steen
Finn van der Steen

groep 1/2A
groep 1/2D
groep 1/2A
groep 1/2A

Wij wensen hen een goede start toe van een leerzame en fijne basisschoolperiode.

KLEUTERS IN EEN NIEUW TELEVISIEPROGRAMMA
De afgelopen weken hebben vele kleuters een lied geleerd. Dit was voor een nieuw
televisieprogramma van de KRO-NCRV “Apennoten”. Afgelopen week zijn de kleuters
naar een echte studio geweest en is het programma opgenomen. Pepijn (van de BZTshow) was de presentator. Het was heel spannend. De liedjes zijn gezongen en er is
kennis gemaakt met diverse nieuwe instrumenten. Super leuk om een keertje mee te
mogen maken. Vanaf 2 april wordt het programma uitgezonden. Wij hebben aan 3
opnamen deelgenomen.

SCHOOLORKEST VAN START
Vrijdag 26 feb. zijn we van start gegaan met onze lang gekoesterde wens om een
heus schoolorkest van kinderen te formeren. Het was nog wel even wennen én we
moeten nog wel wat investeren in muziekstandaards...
Daar kom je pas achter als je bent begonnen...

Het begin is echter gemaakt. We zijn, in het kader van het ‘Jheronimus Bosch jaar’,
gestart met het oefenen van het lied ‘Het land van Maas en Waal’. Nog een paar keer
flink oefenen en dan kunnen we ons eerste optreden gaan plannen.

Onze volgende repetitie zal zijn op vrijdag 15 april wanneer de groepen 1-2 een
ROOSTERVRIJE DAG hebben.

DANSVOORSTELLING 1-2 GROOT SUCCES!
De kinderen van groep 1-2 hebben vandaag een erg leuke dansvoorstelling bezocht.

______________________________________________________________
VERJAARDAGEN KOMENDE WEEK:
datum
gr.
12-03
13-03
13-03
13-03
14-03
14-03

Annemijn Vonk
Anoek Koolen
Daan vd Wassenberg

Mees Salomons
Lucas van der Geld
Merel Vuurens

1/2E
6
5A
3
7A
8

datum
15-03
16-03
18-03
18-03
18-03

gr.
Fabienne van Dijk
Julia Hertzberger
Fientje Bosters
Julia Maas
Maartje Kwaijtaal

5A
6
3
3A
4A

VERLOF / AFWEZIG KOMENDE WEEK:
datum
11-03

juf Stephanie Brouwer
dhr Jasper van Schaijk
dhr. Gerard de Ronde (mid.)
dhr. Gerard de Ronde ^
dhr. Gerald van Gils ^
dhr. Gerald van Gils ^

15-03
17-03
18-03
^ i.v.m. nascholing

gr.

wordt vervangen door:

5
5A
dir.
dir.
adj. dir.
adj. dir.

juf Monique Mol
juf Yvonne Sturing
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

______________________________________________________________
INGEKOMEN BERICHTEN
KNUTSELEN IN DE STIJL VAN JEROEN BOSCH

Het Jheronimus Bosch-jaar in buurgemeente Den Bosch is begonnen. Stichting
Jeugdwerk Rozenoord en het Vughts Museum willen
hier graag iets mee doen. Daarom kun je op woensdag 9 maart en woensdag 16 maart komen knutselen
in de stijl van Jheronimus Bosch. Jeugdwerk Rozenoord organiseert deze middagen in samenwerking
met het Vughts Museum in het Jeugd- en Jongerencentrum Elzenburg in Vught.
De knutselmiddagen
zijn van 14:00 uur tot 16:00 uur.
De kosten bedragen €2,- inclusief een glaasje limonade. De kinderen kunnen in Elzenburg naar hartenlust timmeren, schilderen, zelf iets maken of een van
de voorgezaagde modellen in elkaar zetten. Na afloop
mogen ze
hun knutselwerk mee naar huis nemen. Voor degenen die iets anders willen doen, is
er voldoende materiaal aanwezig.

PROJECT SALLY:

LIJSTEN GEZOCHT!!

Wie heeft er nog ergens
één of meer lijsten staan
die bij dit thema gebruikt
mogen worden?

Dank u wel,
De leerkrachten van groep 1-2

Fun2Move:

PARTOU MAANDACTIVITEITEN:
Bso Theresialaan gaat 1x per maand een activiteit aanbieden,
waar ook de kinderen die niet op de bso zitten zich voor mogen aanmelden.
We starten maandag 21 maart met Paasmandjes maken!
Op maandag 21 maart mogen de kinderen vanuit school mee
naar de bso. Daar starten we met lekker fruit en wat drinken.
Rond 16.00 uur starten we samen aan de activiteit.
Om 17.00 uur mogen de kinderen opgehaald worden en natuurlijk hun creatie mee
naar huis nemen!
Voor de kinderen die niet op de bso zitten vragen we een kleine vergoeding van €2,50.
Dit kunt u betalen bij het aanmelden van uw kind. Aanmelden kan bij de medewerkers
van de bso, Rubi en Ingrid.
Vanaf maandag 14 maart kunt u uw kind aanmelden. Rubi en Ingrid zijn maandag,
dinsdag en donderdag aanwezig op de bso. Verzoek om gepast te betalen.
Meld uw kind snel aan vanaf 14 maart, wij hebben maar een beperkt aantal plaatsen
en wie het eerst komt, wie het eerst maalt!
Team bso Theresialaan
Rubi, Ingrid, Judith
06-26708441
theresialaan@partou.nl

