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Donderdag 26 april studiemiddag 

Op donderdagmiddag 26 april is het SKOzoK-studiemiddag. 

De kinderen zijn deze middag dus vanaf 12 uur VRIJ! 

 

Cito groep 8 

Afgelopen week hebben de kinderen van groep 8 de landelijke Cito-toets gemaakt.  

Wij zijn benieuwd naar de resultaten. Voor de kinderen en leerkrachten van groep 8 een zorg minder.  

Nu de laatste loodjes en op naar het voortgezet onderwijs! 

 

Informatie Art4U 

In de bijlagen treft u informatie over het muzikale aanbod van Art4U. 

 

Klepperdag 

A.s. dinsdag staat de Klepperdag op het programma. 

De organisatie is druk in de weer om er weer een geslaagde dag 

van te maken. 

Wij bedanken bij voorbaat de hulpouders en wensen alle kinderen, 

leerkrachten en hulpouders  

een leuke en mooie zonnige dag toe! 

 

 

 

TSO 

Wij zoeken nog steeds een paar ouders die de TSO willen komen 

ondersteunen. 

De aantallen stijgen dus we hebben steeds meer hulp nodig. 

Op ma of di of do van 11.45 – 13 uur. Wij hopen op een paar positieve reacties. 

 

Gevonden voorwerpen! 

Op 25-26-27 april zijn de gevonden voorwerpen uitgestald in de aula. 

27 april na 12 uur worden de spulletjes door Rosita naar de Kringloopwinkel gebracht. 

 

 

Uitnodiging aan basisscholen in gemeente Bergeijk 4 mei viering    

Namens de werkgroep 4 mei viering nodig ik u graag uit voor de jaarlijkse dodenherdenking op  

vrijdag  4 mei as. 

Voor deze viering  is onderstaand programma opgesteld. 

19.45 uur  Samenkomst bij de Hofkerk. 

19.50 uur Vlagceremonie bij het monument en blazen Last Post.  

20.00 uur Twee minuten stilte gevolgd door kranslegging en herdenking van Bergeijkse 

oorlogsslachtoffers. 

20.15 uur Voortzetting programma in de kerk met toespraak namens gemeente Bergeijk door 

burgemeester Mevrouw Callewaert – de Groot en aansluitend een concert door Koniklijke 

Harmonie Echo der Kempen o.l.v. Frank Steeghs.  

21.00 uur Na afloop van het concert wordt de aanwezigen een kop koffie of thee aangeboden. 

Namens de werkgroep nodig ik  u van harte uit bij deze viering aanwezig te zijn. 
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Met vriendelijke groet, 

Werkgroep 4 mei viering 

 


