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Lior

Inhoud

Vrijdag 1 maart is Lior, zoon van onze
onderwijsassistente Linda geboren.
Wij wensen Linda en haar gezin heel veel geluk!

Lior ..............................1
Schoolfotograaf............1
Schoolfruit ...................1
Schooljaar 2018-2019 ..2
We beginnen om half
negen............................2

Schoolfotograaf
Maandag 7 mei en dinsdag 8 mei komt de schoolfotograaf
op school. Er worden die dagen portret- en groepsfoto’s
gemaakt.
We kunnen vooraf niet aangeven welke groep op welke dag
aan de beurt is, er wordt wel rekening gehouden met de
gymlessen.
Donderdag 31 mei en vrijdag 1 juni komt de fotograaf met
de gemaakte foto’s op school. U kunt de foto’s dan bekijken
en kopen.
Een setje (1 grote portretfoto, kleine portretfoto’s en
groepsfoto) kost €7,50.
Eén foto uit dit pakket kost €3,00
De broer/zus foto kost €3,00
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Agenda

Schoolfruit
Elke week ontvangen wij 3 stuks fruit voor elk
kind; schoolfruit.
De kinderen hebben al veel soorten fruit en groente
mogen proeven: mandarijn, sinaasappel, appel,
meloen, ananas, komkommer, wortel, grapefruit,
tomaat, etc.
Ze vinden het lekker en het is gezond! In elke groep is
aandacht besteed aan gezonde voeding en het
dagelijks eten van groente en fruit
Het schoolfruit loopt tot de meivakantie. In het kader van een gezond eet- en drinkbeleid
willen wij u vragen om na de meivakantie uw kind(eren) fruit als tussendoortje mee te
geven. De kinderen krijgen zo elke dag een deel van hun dagelijkse hoeveelheid fruit
binnen.
Naast het eten van fruit blijven wij ook het drinken van water stimuleren. U ook?
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06-03-2018 en
07-03-2018
Aanmelden groep 8 bi VO
14-03-2018
08.45-12.30 uur
Open dag.

15-03-2018 t
Hubertustheater
30-03-2018
Goede Vrijdag
Alle leerlingen vrij
Iedere dinsdag en vrijdag
Ouderkamer
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Schooljaar 2018-2019
Wij zijn volop bezig met de voorbereidingen van het nieuwe schooljaar.
Hoeveel kinderen zullen er zijn, hoeveel groepen gaan we maken en welke leerkracht(en) gaan
deze groepen lesgeven.
Heeft u thuis nog een peuter die volgend schooljaar 4 jaar wordt? Meld deze dan op tijd aan,
zodat wij een mooi plaatsje voor haar of hem kunnen reserveren.
Vraag aan juffrouw Candide of juffrouw Emmy een aanmeldingsformulier. Zij willen graag
meehelpen om het samen in te vullen.

JIJ BENT JARIG
Maart

We beginnen om half negen
De school start om 08.30 uur. Alle groepen MOETEN dan
met het onderwijs beginnen.
Wilt u ervoor zorgen dat uw kind(eren) op tijd op school
is/zijn? Wij willen ouders de school om 08.30 uur te
verlaten, zodat in alle groepen met het lesprogramma
gestart kan worden.
Als een kind later dan 08.30 uur op school komt, dan moet
het via de hoofdingang naar binnen. Alleen kinderen
mogen dan nog binnen.

Ingang groepen 3 en Taalschool
In de gang bij de kleuters is het momenteel erg druk.
Er lopen steeds meer kinderen uit hogere groepen via de kleuteringang naar binnen.
Wij willen ouders vragen deze kinderen door te sturen naar de grote speelplaats, zodat zij met
hun eigen groep via de juiste ingang naar binnen gaan.

Ouderbijdrage
In september heeft u van de Ouderraad een brief ontvangen over de Ouderbijdrage voor dit
schooljaar. Wij willen de ouders die deze Ouderbijdrage nog niet betaald hebben vragen om dit
alsnog te doen.
Dank aan de ouders die al betaald hebben.
De Ouderraad zorgt ervoor dat het geld besteed wordt aan activiteiten voor de kinderen.
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Fleur

5A

April
2

Amal

2B

3

Emir

2C

6

Rabia

3A

7
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4A
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5B
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5B
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Jurino

5A
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Alhasan

6B
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TS
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5B
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Adam

7
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Aleksander

1B
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Burçin

7

28

Esma

8
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Ugurkan

6A

29

Camila

TS
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In verband met de stakingsdag in Brabant en Limburg zijn alle scholen van XPectPrimair die
dag gesloten. Meer informatie hierover hebt u vorige week per email van ons ontvangen.

Koningsspelen
Vrijdag 20 april vinden weer de Koningsspelen plaats. Hierover hebben de kinderen vorige
week een oranje brief meegekregen.
Wij zijn nog op zoek naar enthousiaste ouders die deze dag willen helpen. Wilt u de kinderen
die dag begeleiden? Vul dan het invulstrookje in en lever deze in bij de leerkracht.

Jas aan/Jas uit
Gelukkig, het wordt buiten lente.! Kinderen willen altijd bij de eerste zonnestraal hun jas
uitdoen bij het buiten spelen.
Wij hebben op school de afspraak is de temperatuur 15 graden of lager dan houd je je jas
aan. Is de temperatuur hoger dan 15 graden, dan mag je je jas uitdoen.

Naar de tandarts
De Taalschool en groep 4B gingen naar de tandarts. De juffen en de
meester gingen ook mee.
Wij zijn naar de school van de tandarts geweest. Wij gingen eerst de
jassen aan de kapstok hangen. Toen gingen we in kleine groepjes naar
andere lokalen. Eerst hebben wij een smoothie gemaakt, daarna gingen
we kleuren. We hebben een gebit gemaakt, spelletjes gedaan en een
filmpje gekeken.
In de pauze kregen we fruit en water.
We hebben in de tandartsstoel gelegen. Daar gingen ze ons leren hoe je je tanden goed
moet poetsen. We hebben een tasje met spulletjes gekregen.
Het was een leuke dag en we hebben veel geleerd!
Mailat en Samar van de Taalschool.

Groep 8
De leerlingen van groep 8 zijn begonnen aan de laatste 4 maanden op Basisschool Hubertus.
Woensdag 4 t/m vrijdag 6 april gaan ze op kamp.
Dinsdag 17, woensdag 18 en vrijdag 19 april maken zij de CITO-eindtoets.
Wij wensen ze een fijn kamp en veel succes met de CITO-eindtoets.
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In mijn taalgebruik toon ik respect

Staking 13 april

Zaterdag 24 maart heeft Rania uit groep 7 als Tilburgse
voorleeskampioen meegedaan aan de halve finale van de
Brabantse voorleeswedstrijd. Rania deed het weer supergoed!
Helaas is ze niet door naar de finale. Wij zijn trots op Rania. Zij
heeft onze school goed vertegenwoordigd

Walkie Talkie
Elke donderdagmiddag rennen de kinderen van de groepen 3 t/m 8 + Taalschool 15 minuten lang
rondjes rond de school. Het is gezond, het is gezellig en het is even iets anders dan binnen zitten.
Het is fijn als kinderen op donderdag goede, stevige schoenen aan hebben waarmee zij goed
kunnen rennen.
Het is heel leuk als kinderen aangemoedigd worden tijdens het rennen. We

Jumbo-actie
Van de opbrengst van de Jumbo
spaaractie van dit jaar hebben we
nieuw spelmateriaal gekocht. Iedereen
bedankt voor het meesparen!

Pantoffeldag
Groep 5A had op donderdag 22 maart pantoffeldag. Het was een koude
dag, dus de pantoffels kwamen goed van pas.
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elkaar

Voorronde Brabantse voorleeswedstrijd

Conflicten los ik o door te praten me
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