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Lentefeest

Inhoud

Donderdag 21 maart heeft iedereen genoten van het Lentefeest
ter ere van het 60-jarig bestaan van Xpect Primair.
Wij bedanken iedereen die geholpen heeft om van deze
supergezellige dag een succes te maken.
De kinderen hebben hard gewerkt om een
prachtig kunstwerk te maken. Deze kunnen
bewonderd worden in de LOC-hal. Hiervoor
hebben de kinderen een uitnodiging ontvangen.
Tijdens je bezoek aan de tentoonstelling kun je via een QR-code
kinderen horen vertellen over hun gemaakte kunstwerk.
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Agenda
Koningsspelen

12-04-2019
Koningsspelen

Vrijdag 12 april vinden de Koningsspelen weer plaats.
Hierover hebben de kinderen vorige week een 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 dit in bij de leerkracht.

Schoolfotograaf
Maandag 25 maart en dinsdag 26 maart is de schoolfotograaf
geweest voor het maken van portretfoto’s en groepsfoto’s.
Deze foto’s kunt u op school bekijken en kopen. De foto’s kunnen
ook bijbesteld worden.
Dit kan op:
 Woensdag 17 april van 12.15-12.45 uur in het lokaal van
groep 8.
 Donderdag 18 april van 14.15-14.45 uur in de aula.
Een setje (1 grote portretfoto, kleine portretfoto’s en groepsfoto) kost €7,50. Eén foto uit
dit pakket kost € 3,00
Er kan dit jaar worden gepind. Ook kan er contant worden betaald, neemt u in dat geval
alstublieft gepast geld mee
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17-04-2019 en
18-04-2019
Schoolfotograaf
19-04-2019
Studiedag
Alle leerlingen vrij
22-04-2019 t/m
03-05-2019
Meivakantie
Iedere dinsdag en
vrijdag Ouderkamer
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Groep 8
De leerlingen van groep 8 zijn begonnen aan de laatste maanden op Basisschool Hubertus.
Vorige week hebben zij genoten van een geweldig schoolkamp.
Dinsdag 16, woensdag 17 en donderdag 18 april maken zij de CITO-eindtoets.
Wij wensen ze heel veel succes!

JIJ BENT JARIG

Schoolfruit

Gezond trakteren
Op basisschool Hubertus hanteren wij een gezond eet- en
drinkbeleid.
Dit geldt ook voor traktaties bij verjaardagen of andere
gelegenheden.
In elke groep staat een map met voorbeelden van gezonde
traktaties. Kijk er gerust eens in om ideeën op te doen.

Bericht van de Kinderraad
In het begin van dit schooljaar is de Kinderraad
geïnstalleerd. Eén van de onderwerpen is het
afvalprobleem op school. Vorige week zijn ze begonnen
met het oppimpen van de prullenbakken op het
schoolplein.
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April
10

Catalina

6A

11

Merve

6A

11

Duygu

1-2C

12

Jurino

6B

16

Alhasan

7B

19

Mailat

TS

20

Eslin

6A

21

Adam

8

26

Burçin

8

29

Ugurkan

7A

29

Camila

5B

Ik houd het toilet netjes

Het afgelopen half jaar hebben de kinderen genoten van het gratis
EU-schoolfruit.
Donderdag 18 april wordt dit voor het laatst uitgedeeld.
Na de meivakantie moeten de kinderen dus weer hun eigen
tussendoortje meenemen.
Om de kinderen gezond te laten eten en drinken adviseren wij fruit
als tussendoortje.

Mei
1

Aylin

1

Mariam

3A

1

Mohammad

3B

1

Aysema

7B

2

Omer

4

4

Leya

5

Imraana

3A

11

Mohammed

7B

12

Ueale

3B

12

Kayra

1-2C

13

Yusuf

8

13

Alyandro

1-2C

14

Semon

7B

16

Mehmet-Ali

8

17

Ilayda

5A

18

Mavili

3B

18

Amir

5B

19

Filip

1-2A

3B
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Adresgegevens
Het spreekt voor zich dat we graag op de hoogte zijn van wijzigingen in uw adresgegevens,
telefoonnummers, e-mailadres e.d. zodat we u altijd kunnen bereiken mocht dat nodig zijn.
Het is voor ons belangrijk om over de juiste informatie te beschikken. Als er iets wijzigt in
deze gegevens, geeft u het dan door aan de leerkracht van uw kind, of aan juffrouw Erna
(administratie). Zij is aanwezig op dinsdag en donderdag. U kunt de wijzigingen ook mailen
naar erna.poort@xpectprimair.nl

Online Tool Dyslexie onder de knie
Heeft jouw kind moeite met lezen en spellen? Wil jij je kind graag helpen, maar weet je niet
goed hoe? Er zijn heel veel handvaten en hulpmiddelen. Niet alleen voor kinderen, ook voor
hun ouders! Hoe help je jouw kind een stapje verder?
Bibliotheek Midden-Brabant heeft een online tool die van 1
april t/m 10 mei 2019 open staat voor alle ouders en kinderen
met lees- en spellingsproblemen. Volg de training samen met je
kind, op een moment en in de volgorde die jullie uitkomt. Bouw
aan zelfvertrouwen met leuke oefeningen,
achtergrondinformatie en handige tips.
De onderwerpen die in de online tool aan bod komen zijn:
 Zelfvertouwen
 Leesplezier en leesmotivatie
 Andere talenten
 Beelddenken
 Apps, games en spellen
Doe mee! Aanmelden via bibliotheekmb.nl/dyslexie-onder-de-knie
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Ik houd het toilet netjes

Bericht van de bibliotheek

