MEI 2017

Een heel mooie en sportieve afsluiting voor de meivakantie ……..de Koningsspelen. Een
activiteit waar iedereen vrolijk van wordt. Wij zijn vooral ook blij met zoveel ouderhulp, die
het mogelijk maakt om te starten met het Koningsontbijt en daarna met z’n allen naar de
voetbalvelden van Essche Boys te lopen voor sport en spel.

Denkt u aan de skate-clinic op maandag 8 mei voor de kinderen van groep 6-7-8. Het zou
fijn zijn als de kinderen eigen materiaal kunnen meenemen, zoals skeelers en bescherming. Is
dit niet mogelijk, dan is het die dag ook te lenen. De kinderen moeten verplicht een muts,
capuchon of pet meenemen. Ben hier alert op, anders mag uw kind niet deelnemen. De
hoofddeksels zijn voor onder de helm, ervaring leert dat de helm dan beter past om het
hoofd van het kind.

Jeelo
Op woensdag 12 april was de afsluiting van het Jeelo-project: Zorgen voor dieren

Op vrijdag 12 mei start ons nieuwe project: Inrichten van je eigen omgeving, met een wandeling door
de buurt. We kijken dan vooral hoe de directe omgeving van de kinderen er uitziet. Wat voor
voorzieningen zijn er in de buurt? Wat is nodig voor een leefbare buurt? In dit project gaat het er om
dat we gezamenlijk verantwoordelijk zijn.

Kracht van 8: Opnieuw beginnen
We hebben bij de vorige thema’s uitgebreid
besproken hoe we met elkaar omgaan. Toch
blijft bij een conflict een van de moeilijkste
dingen elkaar vergeven en opnieuw
beginnen. Het geeft een goed gevoel om te
kunnen vergeven, een gevoel van ruimte.
Opnieuw beginnen is het maken van een
nieuwe start, we staan weer open voor
elkaar.

Op maandag 22 mei is het laatste ouderpanel over social media. We starten om 19.30 uur en gaan
door tot 20.30 uur. Ouders van de krachtgroep rood ontvangen een persoonlijke uitnodiging. Was u
verhinderd bij een vorig panel? Dan bent u van harte welkom om aan te sluiten.

Inloopbijeenkomst Essche Stroom 11 mei 2017
Donderdag 11 mei 2017 houdt Waterschap De Dommel een inloopbijeenkomst over de inrichting van
drie ecologische stapstenen in Esch: de waterontdekplek achter de Willibrordusschool, ’t Haventje bij
de Haarense brug en het Essche Loopje ten noorden van de Runsdijk. Belangstellenden zijn welkom
om tussen 15.00 en 19.00 uur binnen te lopen bij de Willibrordusschool, Postelstraat 19A in Esch. Hier
kunnen zij de ontwerptekeningen en het projectplan inzien. Medewerkers van het Waterschap zijn
aanwezig voor het beantwoorden van vragen.

Nationale buitenspeeldag
Sinds 1994 wordt er in Nederland elk jaar een Nationale Buitenspeeldag gehouden (tweede woensdag
in juni). Op die dag worden overal in ons land straten afgesloten
voor verkeer, zodat kinderen er zonder gevaar naar hartenlust
kunnen spelen. De Nationale Buitenspeeldag vraagt op een
speelse manier aandacht voor een kindvriendelijke inrichting van
buurten en straten.
Ook onze school doet mee met deze buitenspeeldag. Het is op
woensdag 14 juni.

Eerste Communie
Op zondag 21 mei doen de kinderen uit groep 3 en 4 hun Eerste Communie. We wensen de kinderen
en hun ouders een mooie dag. De tijd van de mis vermelden we nog in een schoolbericht na de
meivakantie.

Agenda:
Op woensdagavond 5 juli willen we met alle ouders het schooljaar afsluiten. Dit in plaats van
de ouderbedankochtend. Informatie over de tijd krijgt u later.
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Jarig
Ilja uit groep 6

Skate-a-way groep 6-7-8
Praktisch verkeersexamen groep 7
Voorstelling groep 1-2

OR
MR
Krachtgroep 11.30-12.15
schoolvoetbaltoernooi

Femm uit groep 4
Riva uit groep 6
Sophie uit groep 1-2a
Ilse uit groep 7
Joshua uit groep 5
Suze uit groep 1-2a
Alysée uit groep 7
Fiene uit groep 4
Willem uit groep 4
Raven uit groep 5

Dijn uit groep 4
Thomas uit groep 5

Eerste Communie
Ouderpanel rood

CITO week groep 1 t/m 7

Belangrijke data in juni:
12 juni schoolreis
16 juni viering groep 5
20 t/m 23 juni kamp groep 8
19-20-21 juni kind-oudergesprek facultatief
26 juni MR

Nina uit groep 4
Max uit groep 7
Emile uit groep 1-2a
Katie uit groep 1-2b
Benjamin uit groep 7

Sem uit groep 1-2a
Timo uit groep 3
Teuntje uit groep 5

Belangrijke data in juli
5 juli: juffen- en meestersdag
5 juli: ’s avonds afsluiting schooljaar met ouders
6 juli: doorstroomochtend
12 juli: musical groep 8
13 juli: gala groep 8

Nieuws uit de omgeving
Koningsdag in Esch met tweede editie Bumperball
Donderdag 27 april wordt Koningsdag uitbundig gevierd in Esch, met allerlei activiteiten voor jong en
oud. Omdat de Bumperball-activiteit vorig jaar een groot succes was, gaan we dat dit jaar nog eens
overdoen.
Nog niet opgegeven voor Bumperball? Het kan nog steeds...
Laatste kans is op donderdag 27 april van 09.00 u tot 10.00 u bij het Pannenkoekenbos.
Wees er op tijd bij!

Programmeren
Ben je tussen de 7 en 17 jaar en wil je graag (leren) programmeren met Scratch?
Spreek jij programmeertaal? Doe dan mee met de CoderDojo!
Programmeren, websites bouwen, apps ontwikkelen en games maken: gaat jouw hart hier sneller van
kloppen? CoderDojo is een door vrijwilligers opgezet initiatief en organiseert gratis bijeenkomsten
voor kinderen die willen (leren) programmeren.
De eerste ‘Dojo’ wordt georganiseerd in de bibliotheek in Vught en staat in het teken van World
Scratch Day. Dat is een jaarlijks terugkerend evenement waarop de verjaardag gevierd wordt van
Scratch, een gratis programmeertaal die wereldwijd door bijna twintig miljoen kinderen wordt
gebruikt.
In het teken van Mondriaan
Dit jaar staat de Scratch Day in het teken van kunstenaar Piet Mondriaan. Samen met de werkgroep
Mondriaan tot Vughts Design heeft CodeKids.nl verschillende Scratch-oefeningen bedacht. Bouw
bijvoorbeeld mee aan een Mondriaanspel of een Mondriaananimatie! Heb je al enige ervaring, dan
kun je ook een mBot robotkarretje programmeren.
Inschrijven
Tijdens deze eerste CoderDojo zijn er drie workshops van twee uur. Deze zijn geschikt voor zowel
kinderen die nog nooit hebben geprogrammeerd als voor degenen die al meer ervaring hebben. De
workshoptijden zijn:
• 10.00 tot 12.00 uur
• 12.30 tot 14.30 uur
• 14.45 tot 16.45 uur
za 13 mei | Bibliotheek Vught | 7 - 17 jr.
Meedoen is gratis. Je kunt je eigen laptop meebrengen als je die hebt.
Aanmelden voor 13 mei via: https://goo.gl/forms/OjVoaJNjgi5ISrZq2

