
 

Week 23 

7 juni 2019 
 

 
Nieuwsbrief 19 middenbouw 21 juni 2019 
 
 

 
Dansen en judo 
 

Vandaag heeft MB1 het judo project afgesloten in d’n Ekkerman. We gingen met de groepen 3 van 

Eigenwijs te voet er naartoe. Samen met een heleboel andere kinderen hebben de kinderen alle dingen 

herhaald die ze geleerd hebben tijdens de judolessen. Onze kinderen hebben het geweldig gedaan! 

Volgend jaar is er weer een project van 4 judolessen met een afsluiting voor kinderen van groep 3. De 

kinderen hebben een uitnodiging van de judovereniging in Veldhoven mee gekregen om mee te doen met 

een proefles. 

 

Schoolreisje/ musical 

 

De schoolreisjes waren, mede door het prachtige weer, een groot succes. We bedanken iedereen voor het 

organiseren en begeleiden van deze fijne dag. 

Voor juf Geertje was dit meteen weer de start na haar zwangerschapsverlof. 

 

Op woensdag 3 juli gaan we met de hele school kijken naar de eindmusical van de schoolverlaters. Dit is onder 

schooltijd op school. 

 

OPP/ kindrapporten 

Vandaag hebben de leerlingen hun rapporten mee naar huis gekregen. Deze rapporten zijn speciaal voor 

de leerling geschreven. 

Graag willen we de rapportmapjes vóór het einde van het schooljaar retour. 

De rapportage aan de ouders wordt vastgelegd in het OPP. De evaluatie hiervan wordt komende week met 

u besproken. Om u op dit gesprek voor te kunnen bereiden liggen de OPP’s vanaf maandag in het lokaal 

van uw zoon/dochter. Deze kunt u ophalen en thuis op uw gemak doorlezen. 

Tijdens het OPP-gesprek zullen we u ook laten weten in welke groep en bij welke leerkracht uw kind 

volgend jaar komt. 

 



 

Gevonden voorwerpen: 

Als u nog spullen kwijt bent, ga dan alstublieft vóór de laatste schoolweek kijken bij de gevonden 

voorwerpen. Aan het einde van het jaar wordt alles opgeruimd. 

 
 
Belangrijke datums 
 

4 juli Doorschuifuur  

5 juli Calamiteitendag  
 

Vakantierooster schooljaar 2018/2019 

   
Zomervakantie                08-07-2019 t/m 16-08-2019  

 

Studiedagen 

 
Vrijdag 5 juli 2019: calamiteiten dag 

 
 

Wij wensen u alvast een hele fijne vakantie!! 
 

 
 

Gerrie Damen 
Geertje Moeskops 
Petra Sax 
Marie-José Spoormans 
Marie-Claire Duijsens 
 


