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AGENDA
Vrijdag 27 april
Koningsdag, alle kinderen hele dag vrij
Maandag 30 mei tot en met vrijdag 11 mei
Meivakantie : alle kinderen vrij
Woensdag 16 mei 2018
Schoolfotograaf
Donderdag 17 mei 2018
Luizen pluizen / Open dag Mirabel
Maandag 21 mei 2018
2de Pinksterdag, alle kinderen hele dag vrij
Dinsdag 22 mei t/m 8 juni
Toetsweken
Woensdag 23 mei 2018
Praktisch verkeers-examen voor groep 7
——————————————————————————————————————————————————————————

VAKANTIE!!
Afgelopen twee weken hadden we leuke activiteiten op school:
20 april was het Sportdag op locatie voor de groepen 5 t/m 8 en Koningsspelen met
een fijn ontbijt op school voor de groepen 1 t/m 4. Iedereen heeft genoten.
En een week later vierden we samen met Partou onze Mirabeldag. Ook dit was een
TOP-dag dankzij de inzet van ouders, leerkrachten en ook de kinderen. Dus zeggen
wij nu….. GENIET VAN EEN HELE FIJNE VAKANTIE! Op 14 mei zien wij elkaar weer.

SCHOOLFOTOGRAAF 16 MEI
Trek je mooie kleren aan, je mag op de foto! We beginnen om 8:30 met broertjes
en zusjes-foto’s en daarna word je per groep gehaald voor de klassenfoto en het
maken van een persoonlijke foto.

VERKEER
Weten hoe het moet in het verkeer is belangrijk. De kinderen van groep 7 deden
een paar weken geleden theorie-examen en zijn allemaal geslaagd. Daarom mogen
ze nu hun praktijkexamen doen. Wij zijn er van overtuigd dat ze allemaal slagen.
Wel een spannende dag op 23 mei!
In juni organiseren we een verkeersweek voor alle kinderen. Spelenderwijs leren
hoe het gaat in het verkeer. We zijn nog op zoek naar een vrachtwagen met
chauffeur om kinderen te laten zien hoe gevaarlijk de ’dode hoek’ is van een
vrachtwagen. Ken je iemand die in een vrachtwagen rijdt? Laat het ons weten!

OPEN DAG SPIL-CENTRUM MIRABEL
Wij laten graag zien wat we doen op school, op de Peuterspeelzaal, bij de Kinderopvang en op de BSO. Dus ken je iemand die op zoek is naar een school of een goede kinderopvang-plek? Stuur ze naar ons voor een kennismaking. Iedereen is welkom. Wij leiden iedereen graag rond samen met leerlingen van groep 7 en 8.
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OUDER-TEVREDENHEID en OUDERPORTAAL
We willen graag weten of u tevreden bent met hoe het gaat op school. Daarom
krijgt u binnenkort een vragenlijst per e-mail. Wilt u deze 10 vragen voor ons beantwoorden? Lukt het niet? Loop dan even binnen bij Arabella Ganzeman. Zij helpt
u graag verder.
De MR wil ook graag weten hoe het werken met Ouderportaal is voor ouders. Bent
u tevreden? Of niet? En waarom wel of waarom niet. Wij gaan u hierover ook een
paar vragen stellen. Dat doen we persoonlijk. Binnenkort hoort/leest u daar meer
over.

LEERLING-TEVREDENHEID
Ook de leerlingen van de bovenbouw (groep 5 t/m 8) krijgen van ons een vragenlijst met 10 vragen. Zij vullen deze lijst op school in. Dat gebeurt op de computer en
is anoniem. Dit gebeurt na de meivakantie.
Wij houden u op de hoogte van de uitkomsten van deze vragenlijsten!

MEER KUNSTCLUB DANSLESSEN!
De naschoolse freestyle danslessen van meneer Tim waren een groot succes! Er
hebben een heleboel kinderen aan de lessen mee gedaan. Om deze reden zijn er
nog 3 extra danslessen gepland. De lessen zullen plaatsvinden op woensdag 23
mei, 30 mei en 6 juni. De bijdrage voor de kinderen is €3 voor 3 lessen. Wilt u uw
kind opgeven? Haal dan een brief bij juf Arabella of juf Madeleine.

PRIVACY
Op 25 mei a.s. gaat de huidige wet Bescherming Persoonsgegevens op in de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Wij werken achter de schermen om onze systemen en processen zo aan te passen dat uw
gegevens en die van uw kinderen veilig zijn
en niet langer bewaard worden dan mag. Wij
zullen nog bij u terug komen over toestemming voor het maken van foto– en filmmateriaal.
Hebt u nu al vragen? Stel ze gerust via de
mail of persoonlijk aan Arabella Ganzeman.
Mirabelweg 96| 5632 PD Eindhoven | T. 040 241 03 13
info@bs-louisbuelens.nl | www.louisbuelens.nl
Blz. 2

