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Reminder schoolfotograaf 29 september a.s.! 

De brief hierover is te vinden op de website onder het kopje: ‘brieven voor ouders’ 

 

Staking 5 oktober 

op 5 oktober is de school gesloten in verband met de stakingsdag! Voor de goede zaak: goed onderwijs voor nu 

en in de toekomst, vragen we uw begrip hiervoor. Op de website kunt u onder het kopje ‘brieven voor ouders’ 

hierover alle informatie vinden.  

 

Reminder brigadiers 

Met de ingang van het nieuwe schooljaar is er opnieuw gekeken naar de invulling van het brigadieren.  

Voor de grote vakantie waren wij genoodzaakt om tussen de middag de oversteek op de Kerkstraat onbemand 

te laten door het gebrek aan brigadiers.  

Nu is het zo dat we er ook  tussen de middag er weer kunnen gaan staan!!! Als jij diegene bent die op 

maandagmiddag om 12.45 en 15.15 een kwartiertje tijd neemt om alle kinderen veilig over te laten steken.  

En aangezien ze binnen kort beginnen met de bouwwerkzaamheden rondom de klepper lijkt ons dit overbodige 

luxe!  

U wilt toch ook dat u kind veilig naar en van school komt? 

Meld je aan en laat ze veilig oversteken! 

 

Uitnodiging Kindergezinsviering Sint Franciscus 

Beste ouders/verzorgers en kinderen 

Op zaterdag 7 oktober is er om 19.00 uur in de kerk ’t Loo de jaarlijkse 

gezinsviering van Sint Franciscus, de patroonheilige van de dieren. 

Deze viering is bestemd voor alle ouders en kinderen van onze parochie Sint 

Bernardus van Clairvaux (Hof, Loo, Luyksgestel en Weebosch). 

Alle kinderen mogen een knuffelbeest meebrengen die de pastoor in  

deze viering zal zegenen. 

Iedereen van harte welkom! 

 

Meccano Experts Middag voor leerlingen gr. 6-7-8 basisonderwijs  

Woensdag 25 oktober, TechniekHuys Veldhoven De Run 4250 , 14:00-15:30 uur 

Hou je van techniek en zit je in de bovenbouw? Ook dan is voor jou wat te doen!  

Op woensdagmiddag 25 oktober kun je aan de slag gaan met echte Meccano experts 

en samen racewagens, robots of de Eifeltoren gaan namaken.  

Voor leerlingen van groep 6-7-8. 

Kosten: €3,50 per kind. Het volledige bedrag graag contant en gepast betalen bij aanvang. 

Aanmelden vóór 11 oktober door te mailen naar info@cultuurplazadekempen.nl 

WEES ER SNEL BIJ WANT VOL=VOL 

Voor meer info over het TechniekHuys; https://www.techniekhuys.nl 

 

Typecursus Succes 

In het voorjaar wordt de vernieuwde klassikale typecursus op de Klepper aangeboden. 

In de brief, https://successsociety.egnyte.com/dl/d5a3ygaDCw vind je alvast meer informatie.  

mailto:info@cultuurplazadekempen.nl
https://www.techniekhuys.nl/
https://successsociety.egnyte.com/dl/d5a3ygaDCw
http://lk2o.trk.elasticemail.com/tracking/click?msgid=592yfAG-TiJCsx_o-Uwhpg2&target=https://www.techniekhuys.nl/actueel/agenda/&v=dB_FJp8mQEdLRgdI4w_t5g2&lc=909734170086031431
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De cursus is bedoeld voor de leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8. 

U krijgt bericht zodra de cursus definitief is ingepland! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is weer bijna Kinderboekenweek! 

Je bent nooit te oud om te griezelen. De grens tussen wat lekker griezelig is 

en wanneer het echt eng wordt, ligt voor iedereen anders. Door te lezen 

over griezelige dingen ben je in staat de enge dingen te bedwingen en blijft 

griezelen leuk! De Kinderboekenweek 2017 staat dit jaar in het teken van 

griezelen en engerds.  

Er is van alles te doen bij Bibliotheek De Kempen op school! 

In bijna alle groepen worden de bekroonde boeken 

besproken door de leesmediaconsulent. 

In alle groepen is er aandacht voor griezelige en enge zaken. 

Bekijk de nieuwe videoclip van Kinderen voor Kinderen eens op Youtube, 

Leer het liedje en dansje, zodat je mee kunt zingen en dansen in de Kinderboekenweek. 

https://www.youtube.com/watch?v=KXaz-_OxSs8 

Gedicht 

Zijn ogen zijn oranje, 

Zijn tong zo zwart als drop. En dan die paarse 

stekels, 

Van zijn staart tot zijn kop. 

 O nee,  o no  de Gruffalo 

Hij houdt van lekker eten, 

Muisjes lust hij rauw. 

Vossen, slangen, uilen 

En misschien ook jou! 

 O nee,  o no de Gruffalo! 

 

Ik wens jullie veel griezelplezier! 

Martijn Haneveer 

leesmediaconsulent 

 

Staking 5 oktober a.s. 

Op donderdag 5 oktober wordt er door medewerkers in het basisonderwijs in het hele land gestaakt.  

Veel scholen blijven op deze dag dicht. Ook onze school zal die dag helemaal gesloten zijn.  

Wij verwachten dat u op deze dag zelf zorgt voor de opvang van uw kind(eren).  

Ouders van kinderen die de BSO al bezoeken kunnen die dag een beroep doen op opvang bij BSO de Kiekeclub. 

info@kdvkiekeboe.com 

Wij vragen om uw begrip voor deze staking. Iedereen gaat de gevolgen van het lerarentekort voelen als we 

onze stem nu niet laten horen. Voor de toekomst van het mooiste vak van de wereld, de toekomst van het 

onderwijs in het algemeen, maar vooral ook voor de toekomst van uw kind(eren) en de generaties die volgen. 

https://www.youtube.com/watch?v=KXaz-_OxSs8
mailto:info@kdvkiekeboe.com
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