
 

Week 23 

7 juni 2019 
 

 
Nieuwsbrief 18 middenbouw 7 juni 2019 
 

 
Dansen en judo 
 

Dansen:  Het afsluitende optreden van de breakdance lessen was een groot succes. Dit kwam ook door de 

grote opkomst van onder andere ouders en grootouders. Bedankt hiervoor ! 

 

Judo: Op vrijdag 21 juni gaat MB1 meedoen met de grote afsluiting van de judolessen in de Ekkerman. Dit 

is van 9.00 - 10.00 uur. 

 

 

Schoolreisje op 11 juni 

 

Schoolreisje Hullie MB1 

Dinsdag 11 juni is het zover! De kinderen gaan op schoolreisje. De kinderen van de groepen 1/2/3 van basisschool 

EigenWijs en OB en MB1 van de Verrekijker gaan dit jaar naar speelboerderij ‘Hullie’ in Uden. 

Om 8.30u worden de kinderen in de eigen groep verwacht. Zij zullen rond 9.00u met de bus vertrekken. De kinderen 

zijn rond 15.00u terug op school. De bussen parkeren aan de Van Aelstlaan, gelieve geen auto’s daar te parkeren. 

De kinderen moeten zelf een goede rugzak meenemen met daarin fruit en een lunchpakket. De kinderen mogen 

snoep meenemen, geen grote zakken snoep of chips. Drinken wordt verzorgd door Hullie. 

Geef uw kind gemakkelijk zittende kleding aan, die tegen een stootje kan! En graag stevige schoenen, dus geen 

slippers. Denk ook aan reserve kleding voor eventuele ongelukjes. Er is een mogelijkheid om buiten te spelen. Denkt 

u daarom ook aan een petje en/of zonnebrand wanneer dit nodig is. Bij Hullie is gelegenheid om gebruik te maken 

van een zwembad. Als commissie hebben wij besloten dit niet te doen! De ingang van het zwemband is niet 

toegankelijk voor onze kinderen. 

Om de kinderen van onze school goed te herkennen, vragen wij u om uw kind een wit T-shirt aan te geven. 

Schoolreisje Beekse Bergen MB2 

Dinsdag 11 juni is het zover: de kinderen gaan op schoolreis! De kinderen uit de groepen 4/5 van basisschool 

EigenWijs en MB2 van de Verrekijker gaan naar de Beekse Bergen. 

Om 8.30u worden de kinderen in de eigen groep verwacht. Zij zullen rond 9.00u met de bus vertrekken. De kinderen 

zijn rond 15.00u terug op school. De bussen parkeren aan de Van Aelstlaan, gelieve geen auto’s daar te parkeren. 

De kinderen moeten zelf een goede rugzak meenemen met daarin fruit, eten en drinken voor de gehele dag. Het is 

het makkelijkst om een drinkflesje mee te nemen, zodat de kinderen het flesje gedurende de dag kunnen navullen. 



 
De kinderen mogen snoep meenemen, geen grote zakken snoep of chips. Geld en een telefoon hebben de kinderen 

niet nodig. Denkt u verder aan zonnebrand bij warm weer en eventueel een regenjas bij slechter weer. 

Om de kinderen van onze school goed te herkennen, vragen wij u om uw kind een wit T-shirt aan te geven. 

 

Schoolreisje Toverland MB3 

Dinsdag 11 juni is het zover: de kinderen gaan op schoolreis! De kinderen uit de groepen 6/7 van basisschool 

EigenWijs en MB3 en BB van de Verrekijker gaan naar Toverland. 

Om 8.15u worden de kinderen in de eigen groep verwacht, zodat zij om 8.30u met de bus kunnen vertrekken. De 

kinderen worden rond 18.00u terug op school verwacht. De bussen parkeren aan de Van Aelstlaan, gelieve geen 

auto’s daar te parkeren. 

De kinderen moeten zelf drinken meenemen. Het is het gemakkelijkste om een drinkflesje mee te nemen, zodat de 

kinderen het flesje gedurende de dag kunnen navullen. 

Voor de lunch wordt gezorgd, we eten frietjes en een snack. U heeft altijd de mogelijkheid om uw kind extra brood, 

fruit en drinken mee te geven mocht uw kind dat nodig hebben. 

De kinderen mogen snoep meenemen, geen grote zakken snoep of chips. Geld en een telefoon hebben de kinderen 

niet nodig. Denkt u verder aan zonnebrand bij warm weer en eventueel een regenjas bij slechter weer. 

Om de kinderen van onze school goed te herkennen, vragen we alle kinderen een zwart t-shirt aan te trekken. Als u 

dit niet heeft, graag even melden bij de leerkracht. Dan zorgen wij alsnog voor een school t-shirt. 

Wij hopen u voldoende geïnformeerd te hebben. 

Mocht u nog vragen hebben dan horen wij het graag. 

Met vriendelijke groet, 

De schoolreiscommissie 

 

CITO 

 

De Cito-toetsen zitten erop. Alle leerlingen hebben keihard gewerkt ! We zijn enorm trots op ze. 

 

 

 

 

 

 



 

Gymmen: 

Het gymschema is als volgt: 

Maandagmiddag: MB3 
Dinsdagochtend: MB1, MB2 
Donderdagochtend: MB1 
 

 

 
 
 
 
 
 
Belangrijke datums 
 

11 juni Schoolreisje 

5 juli Calamiteitendag  
 

Vakantierooster schooljaar 2018/2019 

 
   
Hemelvaart                      30-05-2019 t/m 31-05-2019   
Tweede Pinksterdag       10-06-2019   
Zomervakantie                08-07-2019 t/m 16-08-2019  

 

Studiedagen 

 
Vrijdag 5 juli 2019: calamiteiten dag 

 

Gerrie Damen 
Monique van Dun 
Petra Sax 
Marie-José Spoormans 
Marie-Claire Duijsens 
 


