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Eerste Kleppoortje na Kerst en Nieuw! 

We zijn alweer gewend aan het nieuwe jaar en inmiddels ook alweer een paar weken onderweg. Toch wil ik u 

namens het team nog een gelukkig en gezond 2018 toewensen.  

 

Boom op schoolplein  

Door de storm van donderdag 18 januari is een van de bomen op het schoolplein scheef komen staan. 

Oplettende collega’s merkten dit op  en hebben de omgeving van de boom afgezet met rood lint. De gemeente 

is vandaag (vrijdag) komen kijken en heeft besloten de boom uit veiligheidsoverweging te rooien. Tot die tijd 

blijft de directe omgeving van de boom afgezet.  

                                                              
 

Carnaval 2018 

Het is bijna niet te geloven, maar over drie weken is het 

alweer zover……carnaval staat dan voor de deur! 

Ook dit jaar hebben we, op vrijdag 9 februari, onze 

carnavalsoptocht. Zo rond de klok van 09.15 uur zal deze 

weer vertrekken vanaf de oude Rabobank. De route is dan 

verder:   Kerkstraat – Meerendreef – Kievit – Mert – Stronk 

– Hasselsestraat – Kerkplein –  en via het paadje van de 

Rabobank gaan we weer naar de speelplaats.  

Vandaag hebben de kinderen een brief meegekregen om 

in te kunnen schrijven voor deze carnavalsoptocht. Inschrijven kan met een kar of wagen, maar ook als 

loopgroep.  

En…hoe meer zielen, hoe meer vreugd!! Dus als u, beste lezer, gratis en dus “vur niks” wilt genieten van deze 

optocht, nodigen wij u daarvoor van harte uit!! 

Het inschrijfformulier graag uiterlijk 26 januari inleveren op school ( bij de eigen juf of meester). Eerder mag 

natuurlijk ook!! 

In de week voor carnaval volgt er voor de deelnemers nog meer informatie. 

De carnavalscommissie 

 

Art4U 

Beste ouders, 
Uw zoon of dochter krijgt in deze periode muziekles op  
school. Na de lessen in de klas kan hij of zij zich 
inschrijven voor een naschools vervolg via BErgeijk Active.  
Onderstaand een kort overzicht van de lessenseries. 
Wij wensen uw kind veel plezier met de muzieklessen! 
Coördinatoren onderwijs muziekschool Art4U 
DE UKELELEBENDE OP SCHOOL 
In 6 lessen gaan de kinderen van de groepen 5, 6, 7 en 8  
aan de slag met het spelen op een ukelele. 
Meester Vincent leert de kinderen met behulp van  
lesmateriaal op het digibord in samenspelvorm 
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muziek maken op de ukelele. Ze oefenen in de klas om een paar leuke liedjes te leren spelen. En 
dat doen ze niet voor niets, want ze sluiten de lessenserie af met een toffe presentatie waarbij ze 
worden begeleid door docenten van Art4U. 
DE UKELELEBENDE NA SCHOOL 
Na de lessenserie binnenschools kunnen de kinderen van de groepen 5, 6, 7 en 8 ook na school 
in een groepje verder spelen op de ukelele. De lessen van de Ukelelebende via BErgeijk Active 
sluiten mooi aan op de lessen die de kinderen al gevolgd hebben op school. In deze lessen oefenen 
ze de liedjes die ze op school hebben geleerd en kunnen ze aan nieuwe liedjes beginnen. 
Aan het einde van de binnenschoolse lessenserie kunnen kinderen zich voor de Ukelelebende na 
school inschrijven via BErgeijk Active (www.cultuurplazadekempen.nl - tabblad BErgeijkActive) 
U krijgt daar te zijner tijd nog bericht van. 
Meer informatie? E-mail naar onderwijs@art4u-kunsteducatie.nl 
 
 
 
Typecursus van de Typetuin (groepen 6-8) 
We hebben tot nu toe 7 inschrijvingen voor de klassikale typecursus van de Typetuin die start in maart. 
Om 2018 nog beter te beginnen hebben ze besloten een extra kortingsperiode te hanteren.  
Ouders die hun kind voor 1 februari inschrijven ontvangen 15 euro korting. 
In de bijlage treft u een reminder aan! 
 

mailto:onderwijs@art4u-kunsteducatie.nl

