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Vastenactie: € 1000,- voor Cliniclowns
Met een prachtige ‘Leraren zingen voor
Kinderen’-uitvoering werd de Vastenactie
van onze school afgelopen donderdag
afgesloten. De afgelopen weken werd er
gestemd op de favoriete liedjes en via de
webshop van Cliniclowns konden de
eigengemaakte kunstwerken van onze
leerlingen worden besteld. Meneer
Manfred en Meneer Bernard maakten de
eindopbrengst bekend: Er is € 1000,opgehaald voor Cliniclowns.
Een mooi resultaat! Iedereen bedankt voor
de betrokkenheid bij en de inzet voor dit
goede doel.
Op de schoolwebsite zijn prachtige foto’s
en een mooie videoclip te vinden van het
Leraren-concert. Neem gerust een kijkje!

Tostidag voor de groepen 1-2-3: Dinsdag 18
april
Morgen is het een tostidag bij Brood en
Spelen voor de overblijvertjes van de
groepen 1-2-3!
De overblijfmoeders staan klaar om van de
meegebrachte boterhammetjes een
lekkere tosti te maken!

Schoolfotograaf: her-fotografie
dinsdagmiddag 18 april
Morgenmiddag komt de schoolfotograaf
langs om de kinderen, die tijdens de eerste
fotosessie in december 2016 ziek waren, op
de gevoelige plaat vast te leggen!

Drie ochtenden zijn de meisjes en jongens
van de groep acht deze week in de weer
voor de verplichte Eindtoets Basisonderwijs
van het CVTE (Het College voor Toetsen en
Examens). De Eindtoets Basisonderwijs
toetst wat de leerlingen in acht jaar
hebben geleerd.

Meisjes en jongens, doe je best! Laat zien
wat je allemaal beheerst!
Koningsspelen 2017

Op vrijdag 21 april wordt alweer de vijfde
editie van de Koningsspelen
georganiseerd. Een sportief Oranjefeest
voor alle kinderen in het basisonderwijs in
Nederland en in het Caribisch gebied. Het
doel van deze sportieve dag is om kinderen
te laten zien hoe belangrijk én leuk het is
om samen te ontbijten/lunchen en te
bewegen.
De scholen in de buurt vieren deze
sportdag op het Sportpark Albano.
Om 9.15 uur worden de Koningsspelen
officieel geopend door de wethouder. De
spelletjesrondes eindigen om 12.00 uur.
Hierna lunchen alle leerlingen en
begeleiders bij hun groepsnummer rond de
atletiekbaan. Om 12.30 uur is de sport- en
spelochtend officieel voorbij.
De kinderen van groep 1 t/m 4 worden dan
door de ouders weer bij hun groepje bij de
atletiekbaan opgehaald. Alle begeleiders
en de kinderen van groep 5 t/m 8 mogen
dan op eigen gelegenheid naar huis
vertrekken.
De kinderen krijgen tijdens deze dag
drinken, een pauzehap en een lunch. We
adviseren daarom om geen tassen mee te
geven naar het sportpark i.v.m. risico van
het kwijtraken van spullen. Vergeet niet uw
kind bij mooi weer goed in te smeren!

Afgelopen donderdag ontvingen alle
leerlingen een informatieve flyer over deze
sportdag, gelieve deze goed door te
nemen.
We gaan er een hele mooie sportdag van
maken!
Jaarlijks kent de Koningsspeeldag ook een
lied en een dans: Klik hier om videoclip
Okido, de nieuwe hit voor de
Koningsspelen, te bekijken! U kunt de link
ook in uw browser plakken:
https://kvk.vara.nl/video/okido-koningsspelen
Juf Gerdienke Rodi
Op donderdag neemt Juf Ine van der
Hoeven afscheid van onze school. Juf Ine
heeft haar stageperiode en haar
onderzoeken op onze school in groep 4
met goede resultaten afgerond. Juf Ine zal
worden ‘opgevolgd’ door Juf Gerdienke
Rodi. Juf Gerdienke is afkomstig van de
Hogeschool Rotterdam en op
woensdagen, donderdagen en vrijdagen
zal zij de groep van Juf Willemien en Juf
Brenda komen versterken.
We wensen Juf Gerdienke veel leerzaam
plezier en succes met het afronden van
haar opleiding !

Bijeenkomst Medezeggenschapsraden
Borgesius-basisscholen
Op woensdagavond zullen de
vertegenwoordigers van de
Medezeggenschapsraden van de drie
Oudenbossche Borgesius-basisscholen
spreken met de directeuren van deze
scholen. Het onderwerp
‘Opvang’staat in deze
bespreking centraal. De
scholen willen hun visie en
ideeën koppelen aan de
nieuwe ontwikkelingen op dit belangrijke
gebied.

(Groot)vaders lezen voor!

Voorlezende (groot)vaders hebben een
grote positieve invloed op het leesgedrag
van kinderen. Daarom organiseert de
bibliotheek van Oudenbosch regelmatig
een ochtend waarop voorgelezen door
vaders en opa’s.
Wanneer: zaterdagmorgen 29 april
Tijd: 11.00-12.00 uur
Locatie: Bibliotheek Oudenbosch, St.
Annaplein 3
Thema van de maand: “SCHIP AHOY!”

Verkeersmaatregelen nabij onze school
In de voorgaande nieuwsbrieven werden
enkele verkeersveiligheid – bevorderendemaatregelen vanuit de gemeente
aangekondigd. Woensdagochtend zal de
wethouder verkeerszaken van onze
gemeente enkele attentietekens op De
Bukehof onthullen!
De achterzijde van de school (nabij de
fietsenstalling in de Olmenstraat) zal ook
binnenkort worden voorzien van hekjes, die
de veiligheid van de kinderen bij het
uitrijden van de stalling in deze straat zullen
bevorderen en de snelheid van de fietsers
zullen afremmen.

Iedereen is welkom om te komen luisteren
naar de verhalen die voorgelezen gaan
worden! Er is een expositie met foto's over
de haven van Oudenbosch.
Fijne april – mei-vakantie!
We wensen u allen een fijne vakantie! Op
maandag 8 mei zien we elkaar weer!

De volgende nieuwsbrief zal op vrijdag 19 mei worden
verspreid.

