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De Goeijstraat 1, 5823 AH Maashees
0478-636584 dir.antonius@skov-onderwijs.nl
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Schoolnieuws 13, 12 mei ‘17

Agenda

Jeelo

We zijn gestart met het laatste JEELO project van dit schooljaar: Inrichten van je
eigen omgeving. De kinderen maken bij de opening bij dit project een
plattegrond met een eigen ontwerp van hun ‘droom speelplaats’ van de school.
Rode draden:
Van groep 1 t/m 8 lopen de volgende rode draden door het project:
 Van dichtbij naar veraf: kinderen leren over de inrichting van hun huis, de
straat, de wijk, hun stad of dorp en hun gemeente en provincie.
 Van leven naar genieten: kinderen maken dagelijks gebruik van
voorzieningen zoals de riolering en de groenvoorziening, maar ook van voorzieningen voor onze
vrije tijd zoals speelterreinen.
 Van onderhoud tot ontwerpen: kinderen onderhouden of ontwerpen zelf hun omgeving.
 Van globale kaart naar gedetailleerde plattegrond: kinderen leren kaartlezen en kaarten maken,
schatten van afstanden en rekenen met schaal.
 Van nu naar vroeger in de tijd en naar de toekomst: kinderen bekijken hoe hun omgeving er
vroeger uitzag en hoe hun omgeving zich ontwikkelt.
Maatschappelijke organisaties
De leerkrachten zijn verschillende activiteiten en lessen aan het plannen voor dit project, zo gaat
groep 4-5 naar Techno-promo Cuijk, die voor o.a. dit Jeelo project een speciaal programma hebben
voor de middenbouw. Voor groep 6-7-8 zijn contacten gelegd met Stichting Schoenendoos om samen
te gaan bekijken hoe Maashees er vroeger uitzag en hoe de omgeving zich ontwikkelt.
Projectresultaat
De kinderen verwerken al hun ervaringen in een kaart, plattegrond, maquette, route of onderzoek.
De resultaten worden in de school tentoongesteld. Op 7 juli gaan de kinderen de tentoonstellingen in
alle groepen bekijken en evt. hun eigen gemaakte werk presenteren. Er is bij dit project geen
gezamenlijke afsluiting met ouders, maar loop gerust eens tussendoor binnen om te bekijken wat er
allemaal gemaakt en geleerd is! Een indruk van dit project kunt u krijgen via
http://www.jeelo.nl/wat-is-jeelo/12-projecten/inrichten-van-je-eigen-omgeving/
Aanwezigheid en bereikbaarheid directie
Zoals u allen bekend is er een interim directeur aangesteld vanwege het ziekteverlof van Linda.
Erik zal zoals het er nu uitziet op school zijn op onderstaande tijden. Linda zal op die dagen ook
gedeeltelijk aanwezig zijn. Zowel Erik als Linda zijn bereikbaar via het reeds bekende mailadres:
dir.antonius@skov-onderwijs.nl . Erik is telefonisch bereikbaar op 06-51825584.
Dag
Datum
Tijd
Locatie of activiteit
dinsdag
09-05-2017
avond
MR St. Antonius Maashees
woensdag
10-05-2017
hele dag
Sint Jozef
Holthees
donderdag
11-05-2017
ochtend
MT SKOV
Vortum-Mullem (pm)
middag
St. Antonius
Maashees
dinsdag
16-05-2017
hele dag
Sint Jozef
Holthees
woensdag
17-05-2017
hele dag
St. Antonius
Maashees
donderdag
18-05-2017
ochtend
MT SKOV
Vortum-Mullem
maandag
22-05-2017
hele dag
Sint Jozef
Holthees
dinsdag
23-05-2017
hele dag
St. Antonius
Maashees
dinsdag
30-05-2017
hele dag
St. Antonius
Maashees
woensdag
31-05-2017
hele dag
Sint Jozef
Holthees
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15 mei
Gr 4-5 techno
promo
16 mei
Kledingactie
19 mei
Uiterlijk inleveren
kopieën ID en
zorgpas wegens
schoolreis
22 mei
Schoolreis gr 1-7
22-23 mei
Schoolverlatersdagen groep 8
25 en 26 mei
Vrij wegens
hemelvaart
12 t/m 23 juni
Cito gr 1-6
27 juni
Rapporten
29 juni – 5 juli
Facultatieve
oudergesprekken
7 juli
Afsluiting Jeelo
voor kinderen

donderdag
woensdag
donderdag
dinsdag
donderdag

01-06-2017
07-06-2017
08-06-2017
13-06-2017
15-06-2017

dinsdag
woensdag
maandag
vrijdag
maandag
donderdag
vrijdag
woensdag
donderdag

20-06-2017
21-06-2017
26-06-2017
30-06-2017
03-07-2017
06-07-2017
7-7-2017
12-07-2017
13-07-2017

ochtend
hele dag
hele dag
middag
ochtend
middag
hele dag
hele dag
hele dag
hele dag
hele dag
ochtend
hele dag
hele dag
hele dag

MT SKOV
St. Antonius
Sint Jozef
Sint Jozef
MT SKOV
St. Antonius
Sint Jozef
St. Antonius
St. Antonius
Sint Jozef
St. Antonius
MT SKOV
Sint Jozef
Sint Jozef
St. Antonius

Vortum-Mullem
Maashees
Holthees
Holthees
Vortum-Mullem
Maashees
Holthees
Maashees
Maashees
Holthees
Maashees
Vortum-Mullem
Holthees
Holthees
Maashees

Schoolreis
Op maandag 22 mei gaan de kinderen van groep 1 t/m 7 op schoolreis. Aangezien we de grens over
gaan (Duitsland) hebben we gevraagd om kopieën van ID-bewijs en zorgpas. Op vrijdag 19 mei om
8.30 uur zullen er en paar dames van de AC in de teamkamer klaar zitten om alles in ontvangst te
nemen. Van sommige kinderen hebben we al kopieën ontvangen; voor hen geldt bovenstaande dus
niet meer. Alvast bedankt, Groetjes van de schoolreis commissie
Schoolfotograaf
De schoolfotograaf komt dit jaar op 6 juni, vanaf 13.15 uur. Er worden net als voorgaande jaren
individuele- , groeps- en boer/zussenfoto’s gemaakt. De foto’s worden gemaakt door
www.fotolightbeek.nl. Achtergrond: Wall 4B (muur-achtige achtergrond)
Pakket € 8,00: 1x 13/18 portret, 2x 6/9, 8 pasfoto's en groepsfoto 13/18 cm. Foto’s worden, indien u
de foto(‘s) wilt bestellen, digitaal besteld en betaald.
Vacature
Afgelopen week is er een vacature uitgezet voor een meerscholendirecteur voor Maashees en
Holthees. Uiteraard worden teams en MR-er van beide scholen nauw betrokken bij de procedure.
Typlessen
Komend schooljaar wordt weer gelegenheid geboden tot het volgen van typelessen op school (na
schooltijd). Vorig schooljaar hebben een aantal kinderen uit Maashees en Holthees deze cursus
gevolgd en als prettig ervaren. Kinderen die deze cursus willen volgen kunnen door hun ouders
aangemeld worden via het mailadres dat in de bijlage wordt vermeld.
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 1-5-2017
Datum
tijd
Groep activiteit
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)
22-23 mei
8
schoolverlatersdagen
4 juli
6-7-8
Hulp bij aankleding zaal voor première avond film gr 8
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
Luizenhulp
Leeshulp
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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. Alvast hartelijk bedankt!!!

………………………………………………………………………………………………
Color Fun Run 2017
Kleur, kleur en nog meer kleur! De Color Fun Run wordt
georganiseerd op vrijdag 19 mei op de sportvelden in
Boxmeer, in samenwerking met een aantal
verengingen. Samen leggen we rennend, lopend,
huppelend of dansend het parcours af. De afstand is
ongeveer 1 km. Winnen is niet belangrijk, samen
plezier maken en sportief bezig zijn wel! Samen maken
we er een kleurrijke, gezellige, sportieve activiteit van.
Dit jaar wordt het nóg leuker, onderweg is er allerlei fun te beleven én je mag rennen
over de spiksplinternieuwe atletiekbaan!
Na afloop van de run kun je nog meedoen met leuke activiteiten van de
organiserende verenigingen. Inschrijven verloopt via www.sjorssportief.nl

Samen kom je verder

Opvoeden en opgroeien (nieuwsbrief MEI)

Opvoedvragen? Stel ze aan het CJG
Mijn dochter wordt veel gepest, hoe kan ik haar het beste helpen? Hoe bied ik mijn drukke kind
meer structuur? Voor al je vragen over opvoeden en opgroeien kun je terecht bij de
jeugdprofessionals van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Land van Cuijk. Geen situatie is ons
vreemd en geen vraag is te eenvoudig of te complex.
Binnen het CJG werken ervaren professionals met verschillende specialismen samen om jou en je
kind snel weer op weg te helpen. Vaak ben je met één telefoontje al geholpen, maar ook als er meer
ondersteuning nodig is, zijn we er voor je.
Vast aanspreekpunt Je hoeft niet steeds opnieuw je verhaal te doen, want het CJG blijft jouw vaste
aanspreekpunt. Wij praten mét jou, in plaats van over jou. Samen kijken we welke oplossing het
beste voor je is. Als ouder houd je zelf de regie.
Kosteloze ondersteuning Wij zijn altijd in de buurt. Iedere school binnen het Land van Cuijk heeft
bijvoorbeeld een eigen contactpersoon bij het CJG en we werken veel samen met
jeugdhulpverleners en instanties. Onze ondersteuning is kosteloos en hetzelfde geldt voor veel
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andere vormen van jeugdzorg.
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

Hoi jongens en meisjes!
Hebben jullie de nieuwe activiteiten op al gezien? Kijk snel in het overzicht hieronder wat er in jouw
gemeente te doen is! Schrijf je snel in www.sjorssportief.nl ! Toedeledoki! Sjors
Activiteit
Plaats
Datum
Tijd
Groepen
Fifa Voetbalgame

Boxmeer

Chaos met Willie Warhoofd

Oeffelt

Fifa Voetbalgame

Boxmeer

Chaos met Willie Warhoofd

Oeffelt

Chaos met Willie Warhoofd

Holthees

Crossen door de bossen

Vierlingsbeek

Biketricks

Overloon

Biketricks

Holthees

Biketricks

Overloon

Biketricks

Holthees

Chaos met Willie Warhoofd

Maashees

Color Fun Run

Boxmeer

Color Fun Run

Boxmeer

Color Fun Run

Boxmeer

Color Fun Run

Boxmeer

Color Fun Run

Boxmeer

Color Fun Run

Boxmeer

Fifa Voetbalgame

Rijkevoort

Fifa Voetbalgame

Rijkevoort

Fifa Voetbalgame

Boxmeer

Tringeling daar is de wind!

Rijkevoort

Fifa Voetbalgame

Boxmeer

Pimp mijn tuin

Rijkevoort

maandag 15
mei 2017
maandag 15
mei 2017
maandag 15
mei 2017
maandag 15
mei 2017
dinsdag 16
mei 2017
woensdag 17
mei 2017
donderdag 18
mei 2017
donderdag 18
mei 2017
donderdag 18
mei 2017
donderdag 18
mei 2017
vrijdag 19 mei
2017
vrijdag 19 mei
2017
vrijdag 19 mei
2017
vrijdag 19 mei
2017
vrijdag 19 mei
2017
vrijdag 19 mei
2017
vrijdag 19 mei
2017
maandag 22
mei 2017
maandag 22
mei 2017
dinsdag 23
mei 2017
dinsdag 23
mei 2017
dinsdag 23
mei 2017
dinsdag 23
mei 2017
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15:00 - 16:00

1,2,3,4

14:30 - 15:30

1,2,3,4

16:00 - 17:00

5,6,7,8

15:30 - 16:30

5,6,7,8

15:45 - 17:00

1,2,3,4

14:30 - 16:00

1,2,3,4

14:30 - 15:30

1,2,3,4

14:30 - 15:30

1,2,3,4

15:30 - 16:30

5,6,7,8

15:30 - 16:30

5,6,7,8

15:30 - 16:45

1,2,3,4

15:00 - 15:15

14:30 - 15:30

1,2,3,4,5,
6,7,8
1,2,3,4,5,
6,7,8
1,2,3,4,5,
6,7,8
1,2,3,4,5,
6,7,8
1,2,3,4,5,
6,7,8
1,2,3,4,5,
6,7,8
1,2,3,4

15:30 - 16:30

5,6,7,8

14:30 - 15:30

1,2,3,4

14:15 - 15:30

1,2,3,4

15:30 - 16:30

5,6,7,8

15:45 - 17:00

5,6,7,8

15:30 - 15:45
16:00 - 16:15
15:15 - 15:30
15:45 - 16:00
16:00 - 16:15

Fifa Voetbalgame

Vierlingsbeek

Tringeling daar is de wind!

Overloon

Fifa Voetbalgame

Vierlingsbeek

Pimp mijn tuin

Overloon

Indianen Bosadventure

Boxmeer

Fifa Voetbalgame

Holthees

Indianen Bosadventure

Overloon

Levend vloggers-stratego

Boxmeer

Battle of the supersoakers

Rijkevoort

Battle of the supersoakers

Rijkevoort

Battle of the supersoakers

Boxmeer

Buitenspeeldag!

Holthees

Battle of the supersoakers

Boxmeer

Crazy chef’s zomerspecial

Maashees

Buitenspeeldag!

Overloon

Buitenspeeldag!

Overloon

Battle of the supersoakers

Vortum Mullem

Battle of the supersoakers

Boxmeer

Battle of the supersoakers

Boxmeer

Battle of the supersoakers

Vierlingsbeek

Battle of the supersoakers

Vierlingsbeek

Battle of the supersoakers

Sambeek

Battle of the supersoakers

Sambeek

Op ontdekking met Arie de
aardworm
Op ontdekking met Arie de
aardworm
Modderdag 2017

Oeffelt

Expeditie Robinson i.s.m.
Outdoor Overloon
Expeditie Robinson i.s.m.
Outdoor Overloon
Expeditie Robinson i.s.m.
Outdoor Overloon

Overloon

Boxmeer
Vierlingsbeek

Overloon
Overloon

maandag 29
mei 2017
maandag 29
mei 2017
maandag 29
mei 2017
maandag 29
mei 2017
dinsdag 30
mei 2017
dinsdag 30
mei 2017
woensdag 31
mei 2017
dinsdag 6 juni
2017
maandag 12
juni 2017
maandag 12
juni 2017
dinsdag 13
juni 2017
dinsdag 13
juni 2017
dinsdag 13
juni 2017
donderdag 15
juni 2017
donderdag 15
juni 2017
donderdag 15
juni 2017
maandag 19
juni 2017
dinsdag 20
juni 2017
dinsdag 20
juni 2017
woensdag 21
juni 2017
woensdag 21
juni 2017
donderdag 22
juni 2017
donderdag 22
juni 2017
maandag 26
juni 2017
maandag 26
juni 2017
woensdag 28
juni 2017
maandag 3
juli 2017
woensdag 5
juli 2017
donderdag 6
juli 2017
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14:30 - 15:30

1,2,3,4

14:15 - 15:30

1,2,3,4

15:30 - 16:30

5,6,7,8

15:45 - 17:00

5,6,7,8

14:30 - 16:00

1,2,3,4

15:45 - 17:00

1,2,3,4

15:00 - 16:30

1,2,3,4

14:30 - 16:00

5,6,7,8

14:30 - 15:30

1,2,3,4

15:30 - 16:30

5,6,7,8

14:30 - 15:30

1,2,3,4

15:45 - 17:00
15:30 - 16:30

1,2,3,4,5,
6,7,8
5,6,7,8

15:15 - 16:45

1,2,3,4

14:30 - 15:30

15:30 - 16:30

1,2,3,4,5,
6,7,8
1,2,3,4,5,
6,7,8
1,2,3,4

14:15 - 15:15

1,2,3,4

15:15 - 16:15

5,6,7,8

15:00 - 16:00

1,2,3,4

16:00 - 17:00

5,6,7,8

14:30 - 15:30

1,2,3,4

15:30 - 16:30

5,6,7,8

14:30 - 16:00

1,2,3,4

15:00 - 16:30

1,2,3,4

14:30 - 16:00
15:00 - 17:00

1,2,3,4,5,
6,7,8
4,5,6,7,8

15:00 - 17:00

4,5,6,7,8

15:00 - 17:00

4,5,6,7,8

15:30 - 16:30
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