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De leerlingen van groep 8 hebben de afgelopen dagen de
centrale eindtoets gemaakt. Dit jaar voor het eerst digitaal en
adaptief, dat wil zeggen: passend bij het niveau van de leerling.
Hoewel alle leerlingen al aangemeld zijn bij het voortgezet onderwijs, wil iedereen toch graag zo goed mogelijk presteren. We zijn
benieuwd naar de uitslag!
Verderop in de nieuwsbrief stelt jongerenwerker Henny Simonsz
zich voor. Voor veel leerlingen is Henny een bekend gezicht!
Henny bezoekt onze school een paar keer per maand tijdens de
pauze.

In dit nummer o.a.:

Vakantierooster
Activiteiten 19 en 20 april
vakantierooster
jongerenwerker
Logopedie

Zo vlak voor de meivakantie staan er nog een aantal
activiteiten gepland:
Vandaag bent u van 16.00 uur tot 18.30 uur van harte
uitgenodigd op de food– en spelenmarkt georganiseerd door de
ouderraad. De voorbereidingen zijn in volle gang!
Vrijdag 20 april starten we met het koningsontbijt, verzorgd
door de OR en hulpouders. Dus deze ochtend mogen de
leerlingen met een lege maag naar school! De groepen 6 t/m 8 vertrekken daarna voor een excursie naar Boxtel.
Vrijdag 20 april om 12.00 uur start de meivakantie. We zien de
leerlingen graag weer gezond en wel terug op maandag 7 mei.

Bijlage GGD
DATA
19 apr: sponsorloop
20 apr: koningsontbijt en
Verjaardagen juf Sanne, meester Leo
en meester Luuk
23 apr t/m 4 mei: meivakantie
10-11 mei: Hemelvaart, leerlingen
vrij
13 mei: moederdag
15 mei: OR vergadering

Het 4 Mei comité van de gemeente Zaltbommel organiseerde
een gedichtenwedstrijd op alle basisscholen.
Kadiatu Kabia uit groep 8 maakte het mooiste gedicht van onze school.
Haar gedicht werd ook gekozen tot beste gedicht van Brakel.
Tijdens de herdenking op 4 mei in Brakel zal dit gedicht voorgelezen
worden.
Ik heb pijn, zoveel pijn
Ik barst van verdriet uit mijn lijf
Zoveel bloed om me heen
Geen mens te zien
Dag en nacht vraag ik me af :
Waarom ?
Waarom oorlog en geen liefde?
Waarom wraak in plaats van vrede ?
Iedereen is hetzelfde en niet anders
Denk niet alleen aan jezelf
Kijk om je heen ; je bent niet alleen

16 mei: Schoolfotograaf
21 mei: 2e Pinksterdag, lln. vrij
22 t/m 25 mei: Avondvierdaagse

Vakantierooster 2018—2019
* Maandag 20 augustus 2018: eerste schooldag 2018 –2019
* Herfstvakantie 15 t/m 19 oktober 2018
* Kerstvakantie 24 december t/m 4 januari 2019
* Voorjaarsvakantie 4 maart t/m 8 maart 2019
* Meivakantie 22 april t/m 3 mei 2019
* Hemelvaartsweekend 30 en 31 mei 2019
* Pinksterweekeinde 10 juni 2019
* Zomervakantie 8 juli t/m 16 augustus 2019
Let op: Pasen valt in de meivakantie!
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.

Na de meivakantie
stopt de actie
schoolfruit
We hebben genoten
van al het lekkere fruit !!

De jongerenwerkers in de gemeente Zaltbommel zijn er voor
jongeren en hun ouders. We zijn er om leuke initiatieven te
ondersteunen, het liefst samen met jongeren en eventueel
met ouders.
Wij zoeken jongeren op in hun vrije tijd maar ook op school.
Met regelmaat ben ik, Henny Simonsz te vinden in de grote
pauze op school. We horen graag welke wensen en behoefte
er zijn. Uiteraard mag je ook zelf contact
met ons opnemen als je vragen hebt!
h.simonsz@bzjong.nl /
06 - 10572461
Met vriendeliijke groet,

Er zijn allerlei spelletjes, speelgoed en boekjes te gebruiken om samen te praten.
- Samen plaatjes bekijken en om de beurt benoemen.
- Samen lotto of memorie spelen, bij elkaar zoeken, omschrijven en benoemen.
- Samen winkeltje spelen, samen met het poppenhuis, de garage of poppenkast spelen.
- Samen tekenen, plakken en knippen.
Pas dan de volgende dingen toe tijdens het samen spelen:
• Blijven benoemen en aanwijzen
• Om de beurt praten
• Reageren op elkaar
• Vertellen wat je doet
• Vertellen wat je ziet

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 de Van Dam 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.

