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In dit nummer o.a.:
Project talenten
Schoolkamp/schoolreisje
vakantierooster
Studiedag 19 juni
Spreekatelier

De school swingt deze woensdagochtend 31 mei!
De groepen 1 t/m 5 hebben een dance clinic en laten om 12.00 uur
hun kunsten zien op het podium in de hal. Wat een talenten!!
De afgelopen twee weken hebben ook ouders hun talenten
gedeeld met de leerlingen. Zo was er een workshop nail art en
boomwhackers. Er zijn vilten tasjes gemaakt en er werd een
boeiende presentatie gegeven over de intensieve zorg voor
premature baby’s. Hartelijk dank lieve ouders voor jullie geweldige
bijdrage!
De voorbereidingen voor het schoolkamp en het schoolreisje zijn in
volle gang. De groepen 5 t/m 8 gaan van 14 t/m 16 juni naar de
Paasheuvelgroep Klein Anker in Stroe op de Veluwe. Op
donderdag 22 juni gaan de groepen 1 t/m 4 op schoolreisje.
Komende weken krijgt u over beide activiteiten meer informatie.
Kijkt u nog even na of de bijdrage voor deze activiteiten betaald is?
(Via automatische incasso dan wel accept giro.)
Zoals al eerder deze week via de mail doorgegeven: op maandag
19 juni volgt het team een studiedag Kanjertraining.
De leerlingen zijn deze dag vrij.
De laatste periode van het schooljaar breekt aan. Leuke
activiteiten maar ook serieuze toetsweken en rapportgesprekken
staan op het programma. De formatie en groepsindeling voor
komend schooljaar wordt in team verband en met MR besproken.
We houden u op de hoogte
Maar nu eerst genieten van een lang pinksterweekend!

SCHOOLKAMP LOCATIE
“KLEIN ANKER”
STROE

DATA
5 juni:

2e Pinksterdag:
leerlingen vrij

14 t/m
16 juni: schoolkamp 5 t/m 8
19 juni:

studiedag team

22 juni: schoolreisje 1 t/m 4
27 juni: gemeenschappelijke
OR/MR/team avond
27 juni: ouderbedankavond
(uitnodiging volgt)

Vakantierooster 2017—2018
* Maandag 28 augustus 2017: eerste schooldag 2017 –2018
* Herfstvakantie 16 t/m 20 oktober 2017
* Kerstvakantie 25 december t/m 5 januari 2018
* Voorjaarsvakantie 12 februari t/m 16 februari 2018
* Paasweekend 30 maart t/m 2 april 2018
* Meivakantie 23 april t/m 4 mei 2018
* Hemelvaartsweekend 10 en 11 mei 2018
* Pinksterweekeinde 21 mei 2018
* Zomervakantie 9 juli t/m 17 augustus 2018
Deze data zijn vastgesteld binnen de gemeente Zaltbommel in overleg met alle
basisscholen en het Cambium College.
Daarnaast loopt dit rooster parallel aan de vakanties in Maasdriel en
‘s-Hertogenbosch.
Bij naaiatelier Elliz in Company in Zaltbommel
werken vrijwilligers met een afstand tot de arbeidsmarkt
aan creatieve projecten. Voor een van de projecten zijn
we op zoek naar spijkerbroeken, waar lappendekens
van worden gemaakt. Deze worden weer verwerkt in
bijvoorbeeld tuinkussens. Heeft u spijkerbroeken over?
Doneer ze dan in de blauwe mand die op school staat
naast de batterijen bak in de hal.
Enid v.d. Zijden

Oproep!
Wij zoeken een
Tuin-vader-moeder-opa-oma
(geen -kabouter..)
Die ons zo af en toe wil
helpen bij het planten van
nieuwe plantjes en het
onderhoud van tuintjes.
Opgeven bij juf Marjan

Mondmotoriek: Hoe bevordert u een goede mondmotoriek?
Een goede mondmotoriek is erg belangrijk voor een goede articulatie en gebitsstand. Stimuleer uw
kind om door de neus te ademen (let bijvoorbeeld op een lipsluiting tijdens het voorlezen, tv kijken,
slapen)

Laat uw kind niet onnodig lang op een speen of duim zuigen (afleren is echt noodzakelijk)

Probeer uw kind zo snel mogelijk te laten wennen aan het drinken uit een normale beken (dus
ook geen tuitbeker)

Er zijn leuke spelletjes die de lippen en tongspieren versterken (zoals: lippen aflikken, dropveter opeten zonder handen te gebruiken, zuigen op een rietje, blaasspelletjes).

Twijfelt u of heeft u vragen over de spraak- en/of taalontwikkeling van uw kind? Kom dan naar
het vrijblijvende inloop spreekuur van Spreekatelier elke woensdag tussen 11.30 en 12.30u op
Wielkamp 10 te Zaltbommel of neemt contact op met de logopedist Joyce van Gent
praktijkhoudend op school (elke woensdagochtend onder schooltijd aanwezig).

Nieuwsbrief digitaal
Deze nieuwsbrief wordt u digitaal opgestuurd. Als u (nog) geen mailadres doorgegeven heeft, vindt u de papieren versie bij de
hoofdingang van de school.

