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Schoolnieuws 11, 26 maart ‘17
Lentekriebels
Op maandag 20 maart hebben we met alle kinderen het
project “lentekriebels” geopend. Tijdens de opening
hebben we het prentenboek “ hopeloos verliefd”
voorgelezen en aan het einde van de dag hebben alle
kinderen een ballon met een wens / compliment aan een
ander gegeven. Meer informatie over dit project vind u op
http://www.weekvandelentekriebels.nl/
Bij vragen rondom dit project kunt u uiteraard contact
opnemen met de leerkracht.

Agenda
28 maart
Gr 6-7-8 techno
promo Cuijk
4 april
DoeJeMee,
Doodling
4 april
MR

Schoolvoetbal
Op woensdag 15 maart hebben een
aantal jongens en meisjes van groep
7-8 in gemengde teams met
kinderen uit Holthees deelgenomen
aan het schoolvoetbaltoernooi in
Overloon. De jongen werden in hun
poule gedeeld 5de en de meisjes
werden 3de. Helaas beide niet door
naar de volgende ronde.
Het was een zonnige, gezellige,
sportieve middag. Bedankt
begeleiders en publiek, voor jullie
hulp en aanmoediging!

5 april
Juf Manon jarig
11 april
Juf Christel jarig
14 april
Afsluiting Jeelo
i.c.m.
paasactiviteit
17 april
2de Paasdag (vrij)
18, 19, 20 april
Gr 7: cito entree
gr 8: cito eindtoets
21 april
Koningsspelen
School van 8.30 –
14.00 uur!!

Koningsspelen 21 april 2017
Ook dit schooljaar vieren we de jaarlijkse Koningsspelen op sportieve
wijze, samen met de andere scholen van Skov. En wel op vrijdag 21
april 2017.
De Koningsspelen starten om 9.00 uur op de verschillende locaties (vertrek op school v.a 8.30 uur) en
om 14.00 uur is iedereen (kinderen en hulpouders) weer terug op de eigen school en kan de
meivakantie beginnen. Er wordt gewerkt met een continurooster, voor de lunch wordt gezorgd.
Omdat er door de diverse werkgroepen nog volop overleg plaats vindt over de precieze invulling voor
de verschillende groepen, kan ik in deze eerste info slechts in grote lijnen de Koningsdag schetsen:
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24 april t/m 7 mei
Meivakantie
16 mei
Kledingactie

Onze groepen 1-2-3-4 vieren de Koningsspelen rondom de eigen school in Maashees. De groepen 12-3-4 van Holthees en van Vortum-Mullem sluiten hierbij aan. Er zijn dit jaar dus geen ouders nodig
die voor vervoer hoeven te zorgen, wel veel ouders die de spellen bemannen en/of de groepjes
begeleiden. Voor aanmelding: zie verder in deze info.
De groepen 5 en 6 reizen met auto’s af naar het sportcomplex in Overloon. Verschillende
sportverenigingen in Overloon helpen mee met het verzorgen van sportclinics. Ook hier is
ouderhulp nodig, zowel voor het vervoer als voor het begeleiden van groepjes. Voor aanmelding:
zie verder in deze info.
De groepen 7 en 8 gaan met de fiets naar de sportterreinen in Vierlingsbeek. Het dagprogramma
bestaat voor hen uit het beoefenen van een zestal atletiekonderdelen en het spelen van een minicompetitie peanutball. Er is veel ouderhulp nodig, voor het “meefietsen”, voor de bemanning van
de atletiekonderdelen, voor het leiden van de peanutballwedstrijden en voor het begeleiden van
groepjes. Voor aanmelding: zie verder in deze info.
Heeft u al eerder dit schooljaar aangegeven te willen helpen met de Koningsspelen? U dient zich (nu
officieel) aan te melden via de mail: c.velst@skov-onderwijs.nl
Vermeld in de mail bij welke groep u ingedeeld wilt worden en of u:
o (voor de groepen 5-6) alleen als chauffeur uw hulp aanbiedt om de kinderen naar
de juiste locatie te brengen en op te halen
o (voor de groepen 7-8) alleen ingezet wilt worden om de groep per fiets te
begeleiden naar en van Vierlingsbeek
o alleen kunt meehelpen bij de uitvoering van het sportprogramma
o zowel voor vervoer per auto/begeleiding per fiets alsook voor hulp bij het
sportprogramma ingezet mag worden
Mail uw aanmelding a.u.b. zo spoedig mogelijk door. U wordt van alle verdere ontwikkelingen op de
hoogte gehouden. Met vriendelijke groeten, mede namens het team, Carel van Elst
Citotoetsen
Op 18, 19 en 20 april (daags na Pasen dus) worden landelijk de cito-eindtoetsen gemaakt door de
kinderen van groep 8. Op die dagen maken de kinderen van groep 7 op onze school de citoentreetoetsen. Uiteraard zorgen we dat deze 2 groepen op die dag ongestoord aan de slag kunnen.
We wensen alle kinderen van groep 7 en 8 alvast veel succes.

…………………………………………………………………………..…………………………
2016-2017 overzicht ouderhulp gevraagd.
Hieronder vindt u de data waarop al bekend is dat we het fijn vinden om hulp van ouders te krijgen.
Voor dit schooljaar zijn op dit moment onderstaande data bekend. Via het schoolnieuws zullen
nieuwe data steeds aangevuld worden.
2016-2017 overzicht ouderhulp, versie 23-2-2017
Datum
tijd
Groep activiteit
21 april
8.30-14.00
1-8
Koningsspelen (rijden en/of begeleiden)
15 mei
12.30-15.30
4-5
Bezoek workshop techniek in Cuijk (rijden en begeleiden)
22 mei
8.00-16.00
1-7
Schoolreis (aanmelding ouderhulp loopt via AC)
22-24 mei
8
Kamp (invulling/ouderhulp nog niet duidelijk!)
7-8
Hulp bij instuderen van de musical, data in overleg
4 juli
6-7-8
Uitvoering musical; hulp bij schminken enz.
1-2-3
Materialen en lokaal groep 1-2-3 poetsen
13 juli
1-8
Slotmiddag / slotavond
Behalve de ondersteuning bij deze bijzondere activiteiten zijn er ook activiteiten die regelmatig
terugkomen:
Lid van ActiviteitenCommissie
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-

Luizenhulp
Leeshulp
Biebhulp
Speelplaatsspelletjes (ongeveer eens per 4 weken op woensdag 10.10-10.30 uur)
Brigadieren
Ramen wassen
Oud papier

Aanmelden voor hulp bij deze activiteiten kan via de leerkrachten of via dir.antonius@skovonderwijs.nl. Alvast hartelijk bedankt!!!
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Overloon Kleffenloop , zondag 23 april 2017
Afstanden speciaal voor de jeugd:
Jeugdloop, 1 km 10:05 uur 6 t/m 12 jaar
Bambinoloop, 250 m 10:15 uur kinderen t/m 5 jaar
Doe mee met je broertje, je zusje, je vriendje of vriendinnetje
of zelfs met je hele team! En laat je papa en mama maar eens zien hoe hard je kunt
lopen! Alle kinderen die meedoen verdienen natuurlijk een medaille en wie weet
win je zelfs die mooie beker! Doe dus mee, leuk!
Je papa of mama kunnen je inschrijven via www.avsportingboxmeer.nl

……………………………………………………………………………………..

Samen kom je verder

Opvoeden en opgroeien

Maak sexting bespreekbaar
Jongeren en hun mobieltjes; ze zijn onafscheidelijk. Iedere gebeurtenis wordt gedeeld via
WhatsApp, Facebook, Instagram of Snapchat. Ook naaktfoto’s en seksueel getinte berichtjes. Soms
met alle gevolgen van dien.
Het onderwerp sexting, oftewel het versturen van naaktfoto’s en spannende berichtjes via je
telefoon, is actueler dan ooit. Onlangs pleegde een 15-jarige jongen zelfmoord nadat een naaktfoto
van hem op Instagram belandde. Dat foto’s of teksten die eigenlijk privé hadden moeten blijven,
worden gedeeld, kan iedereen overkomen. Praat daarom met je kind over dit onderwerp en wijs op
de gevolgen van het delen van naaktfoto’s.
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Onherkenbaar op de foto
Tijdens het gesprek kun je je kind meegeven dat hij of zij nooit zomaar een foto moet sturen. Iemand
die je alleen via internet kent, kan zich voordoen als iemand anders. En als ze toch een foto sturen,
laat ze ervoor zorgen dat ze onherkenbaar zijn. Dus zonder gezicht of lichaamskenmerken zoals
moedervlekken of littekens.
Aangifte doen
Gaat het toch mis? Doe dan samen met je kind aangifte bij de politie. Mogelijk valt de verspreiding
van de foto onder smaad. Wat je als ouder sowieso kunt doen is het instellen van een Google Alert.
Duikt de naam van je kind ergens op, dan krijg je daarvan een melding.
Vragen staat vrij!
Vind je opvoeden of opgroeien soms lastig? Kom je er zelf even niet uit? Stel je vraag aan het CJG via
telefoon of info@cjglandvancuijk.nl. www.cjglandvancuijk.nl
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