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Koningsspelen 2018
De voorbereidingen voor de Koningsspelen 2018
zijn alweer in volle gang.
De datum is vastgesteld op donderdag 26 april.
De Koningsspelen worden afzonderlijk
georganiseerd voor de groepen 1 en 2 en de groepen 3 t/m 8.
Informatie groepen 1 en 2:
Voor de leerlingen van de groepen 1 en 2 betekent dit dat ze gaan deelnemen
aan een spelletjescircuit op school. Deze dag begint om 8.45 uur met een
gezamenlijk ontbijt, aangeboden door de Jumbo supermarkt.
Daarna zal er een gezamenlijke warming-up plaatsvinden, verzorgd door de
leerkrachten van groep 1 en 2.
Het zou leuk zijn als de kinderen van groep 1 en 2
in de kleuren rood, wit, blauw of oranje naar school
komen.
Informatie groepen 3 t/m 8:
De Koningsspelen zullen voor de groep 3 t/m 8 weer plaatsvinden op de
voetbalvelden in Acht.
Het is de bedoeling dat u uw kind vanaf 8.30 uur zelf naar de voetbalvelden
brengt en om 12.00 uur weer komt ophalen.
Deze dag begint om 08.45 uur met een gezamenlijk ontbijt, aangeboden door
de Jumbo supermarkt. Vervolgens zal er om 9.15 uur een gezamenlijke
warming-up plaatsvinden, gegeven door de leerkrachten. Tussen de rondes
door wordt er op het veld gepicknickt. De kinderen krijgen drinken en fruit.
De kinderen van groep 3 t/m 8 mogen in sportkleding komen.
Wilt u als ouder, oma, opa of bekende meehelpen tijdens deze ochtend?
Aanmelden kan via de lijst op de borden naast de klassen.
Belangrijke informatie:
- Alle kinderen mogen een rugzak meenemen met daarin hun eigen hapje
(geen snoep) voor de kleine pauze. Er wordt gezorgd voor voldoende drinken.
- Om 12.00 uur begint voor de kinderen de welverdiende meivakantie.

Gevonden voorwerpen
Op school blijven regelmatig gevonden voorwerpen
liggen die niet worden opgehaald. Is uw kind iets
kwijt, vraag dan aan onze conciërge Mark of het op
school ligt. In de komende week kunt u bij Mark alle spullen die langere tijd
hier liggen bekijken en zien of er nog iets van uw kind bij zit. Na deze week
worden de voorwerpen die dan nog overblijven aan een goed doel gegeven.

Avond4daagse Achtse Barrier.
Ook dit jaar doet Spilcentrum de Klapwiek weer mee met de avond4daagse.
Deze vindt plaats van maandag 4 t/m vrijdag 8 juni.
Het is de bedoeling dat de kinderen 4 van de 5 dagen meelopen.
In de week voor de meivakantie worden de inschrijfformulieren mee naar huis
gegeven!

Verkeersexamen
Op 5 april staat het theorie-examen voor de
leerlingen van groep 7 gepland.
Om je goed voor te bereiden kun je op de website
van Veilig Verkeer Nederland alvast oefenen!
Dus neem snel eens een kijkje op :
https://examen.vvn.nl/oefenen

Honden op het schoolplein
Honden zijn niet toegestaan op ons schoolplein!
De reden is dat er nogal wat kinderen bang zijn
voor honden (ook voor de kleinere honden).
Bovendien zouden honden door de drukte bij de
start en het einde van de schooldag in paniek
kunnen raken (met alle gevolgen van dien).
Of honden kunnen zelf onder de voet gelopen worden.
Hondenuitwerpselen op een plek waar kinderen spelen is natuurlijk niet fris.

Wijeindhoven zijn wijkgerichte teams die bestaan uit
professionele ondersteuners (generalisten). De
WIJteams bieden ondersteuning aan buurtbewoners
die een vraag hebben. Dat kan bijvoorbeeld op het
gebied van financiën, werk en inkomen, opvoeding en
ontwikkeling van kinderen, vrije tijdsbesteding,
persoonlijke dilemma’s zijn.
Wat betekent dit voor uw school?

Voor uw school ben ik de contactpersoon. Ik heet Ilse van de Ven en ben
moeder van drie kinderen. Ik heb verschillende jaren gewerkt in het speciaal
onderwijs en ouders thuis ondersteund m.b.t. opvoedingsvragen.
Ik ben iedere week op dinsdag op school van 8.30 tot 9.30 uur. Tijdens het
inloopkwartier sta ik in de grote hal en daarna kunt u mij vinden in het
kantoortje in de kleine hal. U kunt dan met vragen bij mij terecht. Vragen
kunnen direct besproken worden en wanneer de vraag meer tijd nodig heeft,
kan ik de vragen uitzetten in ons team of stuur ik het door naar het WIJteam
dat werkzaam is in uw woonwijk. Er wordt dan door een generalist contact
opgenomen voor een afspraak.
Voor vragen kunt u mij op dinsdagen direct benaderen of anders via de intern
begeleiders, Fleur de Fouw en Chantal Hüngens en de directie van uw school.
U kunt ook zelf naar het algemene nummer van WIJeindhoven bellen met uw
vraag: 040-2388998.
Met vriendelijke groet, Ilse van de Ven.

kleedverkoop/ fiets versieren

Op 27 april is het alweer Koningsdag. Zoals elk jaar organiseert de OKA weer
een gezellige ochtend voor kinderen van 0 t/m 12 jaar in ‘De Achtse Barrier’.
We starten om 10.30 uur op het terrein bij wijkcentrum ‘De Mortel’,
Savoiepad 14 in Eindhoven.
Voor de kleedverkoop breng je zelf een kleed mee en je spulletjes die je wilt
verkopen. Het moet wel allemaal op je kleed passen.
Voor het versieren van de fietsen, bolderkarren, kinderwagens, steppen, enz.
hoef je zelf niets mee te brengen. Versieringen, ballonnen, vlaggetjes en buizen
zijn tegen een kleine vergoeding te verkrijgen bij de OKA.

Om 11.30 uur gaan we een parcours rijden en wordt er door de jury de mooist
versierde fiets/bolderkar gekozen.
En nu maar hopen op mooi weer, zodat het een geslaagde ochtend gaat
worden. Mocht het slecht weer zijn, dan gaat het gewoon door, binnen in
wijkcentrum ‘De Mortel’. Deze dag duurt tot ± 12:00 uur.
Voor meer info kijkt u op onze website (www.oka.nl)

