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Beste ouder(s), verzorger(s),
Jawel dit jaar genieten we van een heuse paasvakantie! Ouderwets gezellig!
Op school heeft de Paashaas de eitjes weer verstopt en hebben de kinderen ze al weer
gevonden. De Cito voor groep 8 (dit jaar slechts 2 dagen) is inmiddels gemaakt en opgestuurd en
we zijn ook al volop bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar.
Maar nu is het eerst tijd voor een break. En als we terugkomen is de schooltuin niet alleen mooi
op kleur maar is het hekwerk vervangen en is er weer een nieuw speelplekje voor de kinderen
gecreëerd. Zo blijven we lekker bezig.
Maar voor nu dus eerst lekker vakantie en we boffen: de weergoden lijken ons goed in de kaart
te spelen.
Wij wensen iedereen twee hele fijne weken toe en ook een gezellig Paasweekend!!

Het volgend schooljaar
Zoals gezegd: wij zijn volop bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar.
We merken dat er veel belangstelling is voor onze school en dat maakt dat we ook goed na
moeten gaan denken over de verdeling van ruimten en over het aannamebeleid. Het liefst
zouden we er nog een lokaal bijzetten maar dat is helaas niet mogelijk. We willen ouders van
drie jarigen dan ook vragen om hun kind zo snel mogelijk op te geven zodat zij in ieder geval
verzekerd zijn van een plekje.
Over het volgend schooljaar is op dit moment niets zinnigs te zeggen: we zijn nog volop bezig
met sollicitatiegesprekken en met de indeling en verdeling van de groepen. Dat hangt met veel
factoren samen en zal in de maand juni concreet worden. In de wandelgangen vingen we op dat
sommige ouders ongerust zijn over de grootte van de groepen na de zomervakantie.
Daaromtrent kunnen we u wel geruststellen: we gaan zeker geen groepen van 38 kinderen
maken. Hopelijk halen we met deze mededeling wat kou uit de lucht.

9 mei koffie ochtend
Op donderdag 9 mei nodig ik de ouders van de groep 2 leerlingen uit op de koffie! Gewoon om
informeel wat uit te wisselen over wat leeft t.a.v. het volgend schooljaar.
Jullie zijn van harte welkom. Mocht dit goed bevallen dan doe we dit mogelijk ook nog eens een
keer voor andere groepen.
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Terugblik sportdag
Wat een geweldige sportdag was het dit jaar: veel leuke spelletjes, allemaal op of rondom de
school. Een mooi nieuw concept, met veel betrokkenheid van ouders en dus plezier voor
allemaal. Dankjewel Sportschool Splendid voor jullie professionele bijdrage in meedenken en
mee doen!! Dat was echt heel erg fijn! Ook dankjewel aan alle andere ouders die zo fantastisch
hebben geholpen. Het was een sportieve dag waar we met veel plezier op terugkijken!

Terugblik Paastocht en Paasontbijt

De kleuters genoten op woensdag 17 april van de traditionele paastocht. Het weer was prachtig,
en de tocht bracht ons naar het bos waar we twee paashazen tegen kwamen. Zij hielden een
lepelrace, maar wisten niet dat vals spelen niet mag. Gelukkig wisten de kinderen wel hoe het
hoort! Na een eerlijke race hebben de kinderen paaseieren gezocht en kregen we ook nog een
lekkere paastraktatie.

Ook het Paasontbijt was weer een groot succes dit jaar.
Super leuk om te zien dat iedereen zoveel moeite doet
om voor een ander een speciaal ontbijtje te maken.
Ontzettend bedankt voor jullie bijdrage hieraan.
Daarnaast willen we ook Jumbo supermarkt St.
Oedenrode bedanken voor de sponsoring van het drinken
voor de kinderen.
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Muziektheater
Maar liefst 16 enthousiaste kinderen uit de groepen 6 t/m 8 hebben meegedaan
aan Muziektheater op de donderdag na school. Hier enkele reacties:
Hallo ik ben Lisa, ik ben 10 jaar. Ik zit in groep 6A. Op school is er nu 6 dagen muziektheater. En
ik vind het heel leuk. Bij muziektheater leer je zelf een theaterstukje te maken. Tuurlijk krijg je
hulp, maar het meeste moet je zelf doen. Je leert er ook zingen. Er zijn 4 groepjes dus ook 4
stukjes. Ik zit in groepje 4. Samen met Faye, Chris en Melanie en ik. Wij bedenken samen een
stukje. Er is ook een liedje dat we leren; “Ze weten jou te vinden”, van Footloose de
swingmusical. Ik vind het liedje heel erg leuk maar soms ook spannend en soms best moeilijk.
Vaak vergeet ik een stukje en kijk ik even op mijn blaadje. Ik kan het liedje al best goed.
Met vriendelijke groet: Lisa Jansen.
Hoi, wij zijn: Nanda Bethbeder, Nikki Kapteijns, Lieke Kelder & Danique van Rooij
Wij zitten in de in de theater groep. En wij gaan vertellen wat wij ervan vinden:
Lieke Kelder: Ik vind het echt super leuk. Ik vind het leuk dat je zelf je script mag maken. We
hebben ook een liedje gekregen dat we gaan zingen. Op het laatst gaan we het ook nog aan de
ouders/verzorgers van de kinderen die mee doen laten zien. Maar er zijn ook verbeterpunten.
B.v. dat je maar 10 minuten hebt voor je script te maken en oefenen per keer.
Nanda Bethbeder: Ik vind de theatergroep heel gezellig en leuk. Je leert er acteren en zingen,
wat ik wel leuk vind om te doen. Zelf had ik wel wat meer verwacht van de dingen die we doen,
want we doen wel veel spellen tussendoor dus je hebt wel wat minder tijd om te zingen en te
acteren. Het thema is Jaloezie!! Wat ik wel een leuk onderwerp vind, het groepje waar ik in zit,
kan ik goed mee samenwerken wat ook wel echt nodig is. We hebben ook een liedje gekregen
wat we thuis mogen oefenen. Bij de laatste les gaan we een voorstelling doen voor de ouders
die willen komen kijken! (de ouders van de kinderen die in de theater groep zitten)
Nikki Kapteijns: Ik vind de theatergroep wel gezellig en leuk. Want je leert er acteren en dat vind
ik zelf heel leuk. We doen zelf een script maken met een groepje. Dat is heel leuk alleen we
besteden er niet veel tijd aan dat vind ik heel jammer dat is misschien leuk voor iedereen als we
daar bijv. een half uurtje aan mogen werken. Het thema is jaloezie dat vind ik een leuk
onderwerp. We hebben ook een liedje die we thuis mogen oefenen. Dat is wel grappig want ik
kan echt niet zingen!! Op het einde is er een voorstelling waar elk groepje hun stukje laat zien.
Danique van Rooij: Het is een leuke & gezellige naschoolse activiteit. Je leert goed hoe je een
scène moet schrijven. Ze geeft ons ook best vaak tips: Hoe je, je scène het beste schrijft, hoe je
het beter kan laten overkomen of wat je nog beter kan doen. Maar je hebt wel heel vaak dat we
maar 10 tot 15 minuutjes aan onze scènes mogen werken & zo krijgen we het niet zo snel af.
We moeten ook een liedje zingen & daar had ik wel nog meer tips over verwacht.
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Door Faye (groep 6b)
Ik vind het echt super leuk om te doen. We mogen scènes maken en liedjes zingen, en de scènes
mogen we ook zelf bedenken en groepjes kiezen waarmee we de scènes maken. We hebben
ook een super leuke juf, waarvan we al veel geleerd hebben. En als we de laatste les allemaal
onze scènes klaar hebben komen de ouders kijken en laten we de scènes zien en de liedjes
horen. We hebben ook al super leuke scènes bedacht en het gaat heel goed. Ik ben ook heel blij
dat ik me opgegeven heb.

De laatste naschoolse activiteit dit schooljaar is voor de kinderen van de
groepen 1 en 2: De Rode Luchtballon. Vliegen over prachtige
landschappen, op bezoek bij kabouters, regen en onweer. De Rode
Luchtballon is een reis vol fantasie met allerlei leuke muziek. De kinderen
luisteren naar muziek, zingen, bewegen en spelen op allerlei
muziekinstrumenten.
De inschrijfformulieren zijn al met de kinderen mee naar huis en we hopen weer op een
heleboel enthousiaste kinderen!

Overblijfhulp
We zijn uitermate trots en blij dat het dit schooljaar zo fijn en soepel loopt bij het overblijven
tussen de middag. We hebben veel hulp gekregen van u, waarvoor hartelijk dank! Voor de
laatste periode (van de meivakantie tot de zomervakantie) zijn er nog een paar lege plekken.
Wie vult deze laatste plekken in? Heeft u dit schooljaar nog niet geholpen? Dan is dit uw kans
om dit alsnog toe doen. Alvast bedankt!

Gevonden voorwerpen
Er blijven veel jassen, bakjes en
bekers achter op school. Allemaal
te vinden bij de gevonden
voorwerpen (hoofdingang en dan
gelijk rechts). Loopt u er een keer
langs om te kijken of er iets tussen
zit van uw zoon of dochter?
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Bag2school
Beste Ouder/Verzorger,
Wij willen u via deze brief graag informeren over onze aankomende inzamelingsactie voor de
Stokland. Wij hebben via de organisatie Bag2School Nederland een kleding inzamelingsactie
opgezet om extra geld in te zamelen voor school activiteiten.
Bag2School Nederland verzamelt kleding van scholen en keert per kilo een bedrag uit.
Bag2School wil de afvalberg niet nóg hoger maken en deze wijze van werken is een mooie
manier om van niet meer gebruikte kleding af te komen. Bag2School Nederland heeft sinds de
start in 2006 al meer dan 1,5 miljoen euro uitgekeerd!
Bag2School Nederland
In Nederland gaat er in totaal ongeveer 124 miljoen kilo textiel met het restafval mee, terwijl er
maar 70 miljoen kilo ingezameld wordt voor recycling en hergebruik. En dat terwijl 65% van het
textiel dat nu bij het restafval terecht komt gewoon hergebruikt of gerecycled had kunnen
worden. Heel erg zonde dus en ook nog eens heel slecht voor het milieu. Bag2school biedt de
ideale oplossing.
Nadat de kleding is opgehaald, wordt de kleding gewogen en op vrachtwagens geladen voor
export. Alle kleding die wordt ingezameld, wordt, al dan niet gesorteerd, verkocht aan
importeurs en groothandelaren in West- en Oost-Europa, Afrika en Azië. 80% van deze kleding
wordt als kleding hergebruikt en de overige 20% gaat naar de recyclingindustrie voor de
productie van bedden, sokken, dekens en schoonmaaktextiel. Bag2School is dus geen goede
doelen organisatie, maar een bedrijf.
Kom in actie!
Wij zouden het erg fijn vinden als u zich ook in wilt zetten voor onze actie door de Bag2School
zak te vullen met de oude nog bruikbare kleding/textiel van u en uw kinderen. Dit zijn
bijvoorbeeld schoenen, shirts, broeken, riemen, maar ook lakens en dekens. Kijk op de website
van Bag2School voor een volledige lijst met wat er wel en niet ingezameld mag worden,
www.bag2school.nl . Daarnaast vindt u hier nog meer informatie over hoe de inzameling in zijn
werk gaat en waar de kleding heen gaat.
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Heeft u meer kleding dan in de speciale Bag2School zak past? Geen zorgen, u mag ook gebruik
maken van andere zakken om uw kleding in te stoppen. 10, 13 & 14 Mei is de inzameling. Breng
uw zakken alstublieft naar school en help ons om samen een fantastische inzameling neer te
zetten!

Alvast enorm bedankt voor uw hulp bij deze inzameling.
Met vriendelijke groeten, namens de ouderraad,

Kari Roks

Musical “kleintje BMT speelt boe!f”
Na

het overweldigende

succes

van

De Tovenaar

van

Oz

vorig

jaar

trekt

jeugdmusicalgroep Kleintje BMT in mei en juni opnieuw de theaters in, met de
gloednieuwe sprookjesmusical Boe!F. En wat is er nu extra leuk aan deze voorstelling…..?
Jorg uit groep 7B speelt mee en schittert in deze bijzondere muzikale voorstelling voor
jong en oud!
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Boe!F is een sprookje zoals alle anderen: met een verteller, een fee, een koets, een
prins, een kikker, giftige appels, zingende bomen, sprekende spiegels, een vliegend
tapijt en natuurlijk… Een schurk. Een slechterik. Een Boef. Het vredige Land Hier Heel
Heel Ver Vandaan wordt bruut verstoord door Boef. Hij komt wraak nemen op al dat
misselijkmakend geluk. Zal het de sprookjesfiguren lukken hem te stoppen? Of zal er na
Boef’s wraak nooit meer iemand zijn die zijn verhaal eindigt met: ‘en ze leefden nog
lang en gelukkig’?
Al bijna twintig jaar zorgt Kleintje BMT ervoor dat kinderen van jongs af aan kennis
kunnen maken met zang, muziek, dans en acteren. Onder leiding van een professioneel
productieteam krijgen kinderen een gedegen opleiding: een totaalpakket van spel, dans
en zang, waarvan ze ook nog eens een dosis zelfvertrouwen krijgen waar ze hun leven
lang profijt van hebben. Dat merken leerkrachten op school bijvoorbeeld: ‘Kleintjes’
geven spreekbeurten als de beste, durven zich makkelijker te profileren en staan
steviger in hun schoenen. En hoe lekker is het als een kind leert zich even in een
sprookjeswereld te verplaatsen? Even weg van de harde maatschappij, juist in deze tijd.
Durf te dromen!
Benieuwd geworden? Ontdek ons eigen musicaltalent op zaterdag 18 (avond) en zondag
19 mei (middag) in Theater De Blauwe Kei te Veghel of op zaterdag 1 (avond) en
zondag 2 juni (middag) in Theater De Enck in Oirschot. Kaarten zijn voor slechts € 15,50
te koop via de theaters of de website van Kleintje BMT: www.brabantsmuziektheater.nl
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Workshop schaken en capoeira

Oudercafé bibliotheek Son
UDSG 5

19-04-2019

UIT DE STOKLAND GEKLAPT 5

Oudercafé in de bibliotheek
Op maandagavond 15 april van 19.00 tot 21.00 organiseren we de eerste Oudercafé-avond bij
bibliotheek Dommeldal Son, in samenwerking met LEVgroep Son. Het Oudercafé biedt ouders
en opvoeders de mogelijkheid om elkaar op een fijne, ontspannen manier te ontmoeten en
ideeën uit te wisselen. Iedere maand staat een ander onderwerp centraal. Op 15 april is dat
‘Relaxkids’. Kinder- en ontspanningscoach Christel Lubse van Kristal Kids geeft praktische tips en
handvatten aan ouders over hoe je met je kind kunt ontspannen.
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Europa kinderhulp
De laatste schoolweken zijn eindelijk voorbij.
Wat waren ze druk; volgepland met schoolreisjes, avondvierdaagsen,
schoolkampen, kennismakingen met nieuwe leerkrachten, enzovoorts.
De kinderen zijn toe aan een welverdiende zomervakantie!
'Fijne vakantie'
'Geniet er lekker van'..; mooie termen die over het
schoolplein galmen op de laatste schooldag van het jaar.
Herkent u het?
Maar helaas is een 'fijne vakantie' niet voor ieder kind de werkelijkheid.
In veel Europese steden leven honderden kwetsbare kinderen onder moeilijke omstandigheden:
- kinderen die wonen in gebroken gezinnen waarbij
de verzorgende ouder veel werkt en het kind vaak alleen thuis is,
- kinderen die wonen in tehuizen,
- kinderen bij wie het ontbreekt aan aandacht en liefde.
Voor deze kinderen zet Europakinderhulp zich in.
Wij organiseren vakanties voor deze kinderen.
Zodat zij een paar weken per zomer onbezorgd kind kunnen zijn.
Heeft u een logeerbed vrij deze zomer?
Onze kinderen vragen geen luxe:
Aan tafel eten, samen een boodschap halen, aardbeien op de boterham, buiten spelen, een
opblaaszwembad in de tuin: onbetaalbaar voor ze!
Vraag voor 27 april 2019 een informatiepakket aan via onze website: www.europakinderhulp.nl
of bel voor meer informatie met ons landelijk informatienummer: 0118-627974
En hopelijk mogen wij u -samen met een van onze kinderen- een heel waardevolle
zomervakantie bezorgen!

Dat was het weer voor deze keer…… nogmaals hele fijn Paasdagen en een ontspannen vakantie
gewenst,
Namens het hele team,
Raul Bongers en Marianne van Lent
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