Weekbericht 34: mei 2019

verzoeken wij u om zelf even contact op te nemen
om de BSO in te lichten.
We gaan er een gezellige dag van maken!

Belangrijke data:


27-5-2019: schoolreis groep 1 t/m 8



12-6-2019: ouder bedank moment

Met vriendelijke groet,
Werkgroep schoolreis

Voorleesexpres op zoek naar nieuwe
voorlezers!

Schoolreis groep 3 t/m 8
Op maandag 27 mei staat de schoolreis weer op het
programma!
De groepen 3 t/m 8 gaan naar Drievliet in Den Haag.
Alle kinderen en de hulpouders worden op deze dag
uiterlijk om 8.45 uur in de klas verwacht. De bussen
vertrekken
om
9.00
uur.
Om 15.00 uur zal de bus weer vertrekken richting
Zundert. De groepen 3 t/m 8 verwachten wij rond
16.15 uur weer terug op school. Mocht er file staan,
dan houden wij u op de hoogte via Klasbord.
De kinderen krijgen die dag een lunch aangeboden.
De lunch bestaat uit frietjes met mayonaise en een
ijsje. Aan de kinderen met een allergie is gedacht. De
frietjes
zijn
glutenvrij.
Mocht uw kind dit niet lusten, dan verwachten wij
van u dat u zelf een lunch regelt.
De kinderen en de hulpouders moeten op deze dag
zelf drinken meenemen. Ze mogen ook fruit en een
klein
snoepje
meenemen.
De kinderen mogen geen energiedrank, mobiele
telefoon en geld meenemen.
De kinderen van de groepen 3 t/m 6 lopen met een
begeleider door het park. De kinderen van de
groepen 7 en 8 mogen zelfstandig door het park
lopen. Uiteraard gaan er op deze dag wel
leerkrachten
van
deze
groepen
mee.
De hulpouders voor deze gezellige dag zijn geregeld.
Alvast
bedankt
voor
de
hulp!

De VoorleesExpress is een landelijk taal- en
leesstimuleringsproject waarbij jonge kinderen
wekelijks thuis worden voorgelezen. In Zundert zijn
we begin van dit jaar gestart met de
VoorleesExpress, het project wordt uitgevoerd door
Surplus, in samenwerking met de bibliotheek en het
onderwijs.
Gedurende 20 weken komt er een vrijwilliger 1 uur
per week bij een gezin thuis om kinderen in de
leeftijd van 4 t/m 6 jaar te stimuleren in hun
taalontwikkeling. De VoorleesExpress wordt ingezet
bij gezinnen waar de kinderen een achterstand
hebben in de taalontwikkeling en daarom extra
taalstimulering kunnen gebruiken. Dit doen de
vrijwilligers met behulp van interactief voorlezen
maar ook allerlei andere taalactiviteiten, zoals
spelletjes en puzzels. Samen met ouders wordt er
bekeken hoe er meer aandacht kan komen voor taal
in het gezin. De aanmeldingen voor de
VoorleesExpress gaan via de leerkracht van de
school.
Momenteel zijn we bij 7 gezinnen gestart met
voorlezen maar dit moeten er natuurlijk veel meer
worden, daarom is de VoorleesExpress hard op zoek
naar vrijwilligers die in de gezinnen willen gaan
voorlezen.
Voor meer informatie of om je aan te melden als
vrijwilliger neem een kijkje op de website:
www.voorleesexpress.nl (locatie Zundert) of mail
naar de Projectleider: Nicole van Gennip
zundert@voorleesexpress.nl of bel: 06-20508530

Mocht uw kind gebruik maken van de BSO, dan
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Charles Mee d’n Bolle Kaant Toernooi

Speelotheek ‘t Zonnetje

Op zondag 7 juli organiseert de Zundertse Hockey
Club weer het jaarlijkse Charles Mee d`n Bolle Kaant
Toernooi. Dit toernooi is speciaal bedoeld voor
kinderen van de basisschool. Het begint om 11.00
uur en zal om ongeveer 16.00 uur zijn afgelopen. Je
kunt dit jaar meedoen aan het toernooi op twee
verschillende manieren. Natuurlijk kun je je zoals
altijd
inschrijven
met
een
aantal
vrienden/vriendinnen. Een team met deelnemers uit
groep 3/4 heeft maximaal 5 spelers en spelen 3
tegen 3. Voor deelnemers uit groep 5 t/m 8 bestaat
een team uit maximaal 8 spelers en spelen 6 tegen 6.
Je verzint een leuke, originele naam en outfit en je
zorgt voor een teamcaptain. Maar dit jaar kun je je
ook individueel of met een vriend(in) inschrijven. Wij
vormen teams van ongeveer gelijke leeftijden en
jullie krijgen een teamcaptain toegewezen.

Speelotheek ’t Zonnetje is een plaats waar je
speelgoed voor het jonge kind kan lenen. Kinderen
leren en ontwikkelen door te spelen, maar als ouder
heb je niet altijd de mogelijkheid om veel
verschillend materiaal aan te schaffen. Dan is de
speelotheek een mooi alternatief om veel
verschillend speelgoed te ervaren voor slechts een
bedrag van €24,- per jaar. Ook kunnen kinderen op
de speelotheek zelf spelen, zodat ze speelgoed
kunnen uitproberen. De mogelijkheid tot
kinderfeestjes is er ook. Kom een keertje langs of kijk
op www.speelotheekzonnetje.nl.
Openingstijden:
Elke zaterdagochtend van 10.00-12.00 uur
1e woensdag van de maand van 14.30-16.00 uur
Plaats: Pastoorsdreef 1 in Zundert.

Tijdens het toernooi komen jullie als team niets
tekort, want er zal ruim voldoende eten, drinken en
wat lekkers voor de deelnemers gratis aanwezig zijn.
Daarnaast zorgt de Zundertse Hockey Club voor
hockeysticks. Wel moet je zelf zorgen voor
kunstgrasschoenen (of stevige gymschoenen),
scheenbeschermers en een bitje (verkrijgbaar bij
ZHC). Aan het einde van deze gezellige dag zal de
prijsuitreiking plaatsvinden en krijgt iedereen een
mooie herinnering mee naar huis.
Om je goed voor te bereiden op het toernooi en (bij
individuele inschrijving) kennis te maken met je
teamgenoten, worden er twee speciale trainingen
gehouden op woensdag 26 juni en 3 juli van 19.00 tot
20.00 uur op het veld van de Zundertse Hockey Club.
Dus zit je op de basisschool en wil je samen met
vrienden en vriendinnen een gezellige hockeydag
beleven, schrijf je dan nu in via het inschrijfformulier
dat
je
kunt
opvragen
op:
charlestoernooi@hotmail.com of kijk op de website:
www. zundertsehockeyclub.nl
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