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AGENDA
Vrijdag 30 maart
Maandag 2 april
Donderdag 5 april
Maandag 9 april
Dinsdag 17 april
Woensdag 18 april
Vrijdag 20 april
Donderdag 26 april
Vrijdag 27 april

Studiedag: alle kinderen hele dag vrij
Tweede Paasdag: alle kinderen hele dag vrij
Verkeersexamen theorie groep 7
Na-schools sporten met Juf Inge (14:15 uur)
Route 8 voor groep 8
Route 8 voor groep 8
Koningsspelen/sportdag—op school voor leerjaar 1 t/m 4 en op locatie voor leerjaar 5 t/m 8
MIRABEL-DAG
Koningsdag, alle kinderen hele dag vrij

NA-SCHOOLS SPORTEN 9 APRIL
Elke maand staat er een andere activiteit op het programma bij het na-schools
sporten dat Juf Inge organiseert. Op de foto het spel van vorige maand. Het was
niet druk, maar de kinderen die er waren hebben genoten!
De volgende keer gaat Juf Inge met de kinderen aan de slag met: keeperspelen,
stand en de bal is voor... en tikkertje.
Deelname is gratis en op eigen risico. Verzamelen bij de tafeltennistafel om 14.15
uur bij juffrouw Inge en het duurt tot 14.45 uur. Als het slecht weer is gaat het niet
door.

MIRABEL-DAG—26 APRIL
Op 26 april vieren wij met Partou de MIRABEL-DAG. Een dag met een internationaal tintje: we organiseren workshops thee schenken en drinken, we maken scones, tompouces, samosa, loempiaatjes. We knutselen lantaarns, Poolse uilen en
Afghaanse vliegers. We schilderen Nazar op steentjes en verven Hollandse klompen. We maken Egyptische maskers. We spelen Oud Hollanse Spellen. Kinderen
kunnen hun handen met henna laten beschilderen en….. We leren dansen uit verschillende landen.
We hebben veel ouders nodig die deze workshops mee kunnen begeleiden. Komt
u ook? Het wordt een superleuke dag. Geef je op bij de juf of meester van je kind.
Kun je niet helpen? Kom dan om 13:00 uur een kijkje nemen wat er allemaal gebeurt op school. We schenken je graag een kopje thee in!

KONINGSSPELEN/SPORTDAG
Op 20 april organiseren wij Koningsspelen/sportdag op school voor leerjaar 1 t/m
4. De kinderen van leerjaar 5 t/m 8 zijn op locatie voor een supersportdag.
Jullie krijgen hierover nog een brief met uitgebreide informatie!
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BERICHT VAN ONZE MEDIA-COACH
Hoe kun je als ouder je kind ook op het gebied van media een goede start meegeven? Kom naar de Informatieochtend Media Ukkiedagen 2018 op vrijdag 6 april van
10.00-11.30 uur in het theater van de Bibliotheek Eindhoven. Tip: vergeet niet aan
te melden via de website van de Bibliotheek of klik op bovenstaande link.
TIPS:
www.mediaopvoeding.nl

Op deze site geven deskundigen antwoord op al uw
vragen over kinderen en media.
Een onmisbare brochure voor ouders vindt u via
onderstaande link:

104 leerzame apps en sites voor kinderen van 2 - 8 jaar

STAKING op 13 APRIL
Onze leerkrachten staken ook op 13 april. Daarom kan de school niet open zijn.
jullie hebben hierover al bericht ontvangen. Neem gerust met ons contact op als je
geen opvang voor je kind(eren) kunt regelen. We kijken samen naar een oplossing!

FACEBOOK
Volgen jullie ons ook al op Facebook? Regelmatig posten wij iets over ons onderwijs of wat er gebeurt op school.
Like en volg ons via facebook.com/saltoschoollouisbuelens

DIM in GROEP 7
Digital Interactive Movement—daar staan de letters DIM voor. Een bedrijf van jonge mensen heeft een methode ontwikkeld om kinderen te laten bewegen en leren
tegelijk.
Onze kinderen van groep 7 mogen DIM vier weken uitproberen. Wij zijn daar deze
week mee begonnen. De meeste kinderen vinden het superleuk. Ze oefenen rekensommen en terwijl ze bewegen gaat er een poppetje vooruit op het digibord. Ze
moeten dus ook goed samenwerken.
Binnenkort wordt er een filmpje gemaakt. Dat zullen wij op onze facebookpagina
plaatsen.
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