Nieuwsbrief 17 maart 2017
dinsdag 21 en
woensdag 22 maart

10-minutenavonden groep 3 t/m 7

donderdag 23 maart

Lied-toneelvoorstelling Troef groep 1 t/m 6 op school

vrijdag 31 maart

Volgende nieuwsbrief

Open ochtend op 5 april
Op woensdag 5 april is er van 9.00 tot 12.00 uur een
open ochtend voor ouders die zich oriënteren op een
basisschool voor hun kind(eren). Met posters en
berichtjes in de krant laten we mensen weten dat ze op
5 april van harte welkom zijn, evenals hun kind(eren). U
kunt ons ook helpen om bekendheid te geven aan de
open dag door er bijvoorbeeld over te vertellen of door
onze poster te delen op Facebook. We hopen dat er
veel nieuwe ouders en leerlingen komen kijken!

Koningsspelen op donderdag 13 april
Op donderdag 13 april 2015 is het zover: de Koningsspelen 2017. Die dag zullen alle leerlingen van
de brede school ‘De Zevensprong’ meedoen aan de Koningsspelen die op het Hendrik Pierson College
georganiseerd worden. Wij moeten dit jaar helaas afwijken
van de officiële dag van de Koningsspelen, maar dit
betekent niet dat we deze dag voorbij laten gaan...
Programma
Donderdag 13 april komen de kinderen om 8.30 uur eerst
op school en vervolgens lopen ze onder begeleiding van

hun leerkracht naar het HPC. Hier worden zij tussen 8.50 en 9.00 uur verwacht. Er wordt gestart met
een gezamenlijk ontbijt. Na het ontbijt starten de Koningsspelen met een gezamenlijke dans.
Vervolgens zullen de groepen 1 t/m 4 spelactiviteiten op het veld gaan doen. Voor groep 5 t/m 8 zijn
er diverse clinics georganiseerd door de plaatselijke sportverenigingen. Deze worden gehouden op
het veld en in de sportzalen van de Mammoet.
Praktische tips
 De kinderen worden in zoveel mogelijk oranje sportkleding op school verwacht. Op het HPC
is geen gelegenheid voor de kinderen om zich om te kleden.
 U hoeft deze dag geen eten of drinken aan uw kind mee te geven, daar wordt voor gezorgd.
 De eindtijd van de Koningsspelen zal tussen 12.30 en 12.45 uur liggen. De kinderen lopen
daarna gezamenlijk terug naar de school. Kinderen kunnen NIET op het HPC worden
opgehaald! Op school wordt de ochtend gezamenlijk afgesloten en om 13:00 uur zijn de
kinderen vrij.
Een kijkje komen nemen?
Uiteraard bent u van harte welkom om op donderdag 13 april een kijkje te komen nemen. Let wel, de
parkeerplaats op het HPC even als de Mammoetstraat zijn afgesloten voor auto’s. Wij verzoeken u
om lopend of met de fiets te komen.
Vragen?
Zijn er nog vragen dan kunt u terecht bij Jos Schoenmakers.
Nu nog duimen voor een mooie zonnige dag, dan kan het wat ons betreft niet meer stuk. Wij hebben
er zin in, hopelijk de kinderen ook!
Namens brede school ‘De Zevensprong’, sportieve groeten, Arco Verhoeks en Jessica Joosten
N.B.
Zoals hierboven aangegeven zijn de kinderen om 13:00 uur vrij. Op onze jaarkalender staat vermeld
dat er op deze dag een continurooster is en dat de kinderen om 14:00 uur vrij zijn. Mocht het voor u
een probleem zijn dat uw kind vanwege de Koningsspelen om 13:00 i.p.v. om 14:00 uur vrij is, dan
kunt u dat aan de leerkracht doorgeven. Wij zorgen in dat geval voor opvang tot 14.00 uur.
De paasviering die gepland stond op deze dag, is verplaatst naar woensdag 12 april. Informatie
hierover volgt binnenkort.

Schoolfotograaf vrijdag 21 april en dinsdag 2 mei
Zoals u heeft kunnen lezen in de vorige nieuwsbrief, komt
de schoolfotograaf binnenkort op school. De data waarop
hij komt zijn echter gewijzigd, hij komt op vrijdag 21 april
en op dinsdag 2 mei. Deze week ontvangt u van de
leerkracht van uw kind een mail met twee bijlagen waarin
staat aangegeven op welke dag uw kind aan de beurt is en
op welke manier u bestellingen kunt plaatsen. We hopen
dat u deze bijlagen zorgvuldig zult lezen en bewaren, zodat het duidelijk is wat er van u verwacht
wordt en wat u kunt verwachten.

Openstelling Peuterpret op vrijdagochtend?
We hebben vragen gekregen over de mogelijkheid tot openstelling van Peuterpret op de
vrijdagochtend. Zoals u weet, zijn we aan het kijken hoeveel interesse er is voor deze ochtend.
Verschillende mensen hebben aangegeven blij te zijn met deze mogelijkheid, maar concrete
aanmeldingen zijn er tot nu toe niet. We hebben deze wel nodig om volgende stappen te kunnen
zetten.
Daarom aan u de vraag: wanneer u daadwerkelijk een plek
zoekt voor uw kind(eren) op vrijdagochtend, wilt u dit dan
op korte termijn mailen naar info@lvbueren.nl
Voor een openstelling moeten er minimaal 6-8 kinderen
aangemeld zijn. We houden u op de hoogte.

Terugblik op informatieavond ‘Andere Schooltijden’ op 9 maart 2017
Op donderdag 9 maart vond de
informatieavond over ‘Andere
Schooltijden’ plaats. Ongeveer 25
ouders (gezinnen) waren
vertegenwoordigd. Er kwamen twee
ervaringsdeskundigen van scholen die
werken met andere schooltijden om te
vertellen over hun bevindingen.
De ouders stelden veel praktische
vragen aan beide ervaringsdeskundigen en ook aan het team van onze school. Het was een geslaagde
avond die de aanwezigen heeft geholpen bij het denken over de mogelijkheden van andere
schooltijden.
Op onze website vindt u de presentatie van de avond, evenals overige informatie over het traject
'onderzoek naar andere schooltijden'.
Op 27 maart ontvangt u een enquête over andere schooltijden. Wij horen uw mening graag!
Namens de werkgroep ‘Andere schooltijden’, Jos Schoenmakers

Tuinwerkochtend en Tuin-OnderhoudsGroep
Afgelopen zaterdag heeft een klein groepje mannen van
de Tuin-Onderhouds-Groep (TOG) weer hard gewerkt om
het schoolplein netjes te krijgen. Inmiddels is de TOG
ongeveer 12 man sterk en de bedoeling is om de
komende tijd weer 1 of 2 maal per maand een deel van
een avond met elkaar de schouders eronder te zetten. De
TOG kan nog meer sterke schouders gebruiken! Ook
tuinvrouwen zijn heel hartelijk welkom! De TOG is een
gezellige groep mensen die ervan houdt hun handen uit de mouwen te steken. Wie mee wil werken
kan zich aanmelden bij Ivo van der Bijl: ivovanderbijl@hetnet.nl of via info@lvbueren.nl
Vanaf deze plaats willen we als team de TOG heel hartelijk bedanken! Mede dankzij jullie inzet
kunnen we trots zijn op ons schoolplein!

Bericht van de ouderraad over automatische incasso
Met dit bericht informeren wij u over het incasseren van de ouderbijdragen voor het schooljaar
2016-2017. In de week van 27 maart worden de ouderbijdragen geïncasseerd door de SgOMB. Het
incassanten-ID van de SgOMB is NL65ZZZ091391570000.
In de week van 6 maart zijn er brieven meegegeven aan kinderen waarvan wij geen
machtigingsformulier hebben of waarvan de ouders de ouderbijdrage altijd handmatig overboeken.
Graag ontvangen wij de machtigingsformulieren z.s.m. ingevuld retour. Wilt u geen machtiging
afgeven? Dan kunt u de ouderbijdrage voor dit schooljaar ook handmatig overboeken. Uiteraard
geniet automatisch incasso de voorkeur omdat dit minder werk
met zich meebrengt.
De ouderbijdrage bedraagt € 25,- per kind, met een maximum
van € 75,- per gezin. U kunt dit overboeken naar:
Rekeningnummer:
NL81RABO0152725970
t.n.v.:
SgOMB inzake LvB Ouderraad
o.v.v.:
de naam/namen van uw kind(eren)
Met vriendelijke groet, de ouderraad

Kinderkleding- en speelgoedbeurs in Zetten
Op zaterdag 1 april tussen 13.00 en 14.30 uur is er weer
een Kinderkleding- en Speelgoedbeurs in de Wanmolen in Zetten.
Er is een ruime keuze in kinderkleding, vanaf maat 80 tot
176. Ook is er binnen- en buitenspeelgoed te koop.
Wilt u ook speelgoed of kinderkleding ter verkoop aanbieden? Bel
dan voor een verkoopnummer, het liefst na 18.00 uur, naar
Mascha (0488-421017).

Een mailtje sturen mag ook: zettenkinderkledingbeurs@gmail.com
Meer informatie is te vinden op de website van de beurs https://sites.google.com/site/beurszetten/
of op de website van de speel-o-theek www.speelotheekzetten.nl

Berichtje van ‘t Pakhuis
Op zondag 19 maart bent u om 14.00 uur van harte
welkom in dorpshuis ‘De Oude School’ in Hemmen. ’t Pakhuis organiseert dan een Open Middag en
presenteert haar jaarprogramma. Op die middag zullen ook allerlei leuke activiteiten plaatsvinden
zoals knutselen voor kinderen, een wandeling over het landgoed en een gezellige natuurquiz.
Daarnaast kunt u informatie krijgen om u als vrijwilliger aan te sluiten bij deze stichting. ‘t Pakhuis
kan namelijk altijd extra hulp gebruiken bij de organisatie van haar activiteiten.

Berichtje van de Vluchtheuvelgemeente
Uitnodiging voor de Meespeelviering op zondag 2 april 2017 om 10.00 uur in de Vluchtheuvelkerk,
Bakkerstraat in Zetten
De meespeelviering in de Vluchtheuvelkerk is bedoeld voor alle mensenkinderen, van jong tot oud.
Bijbelverhalen worden interactief verteld, waarbij op denken, voelen, doen en ervaren een appel
wordt gedaan.
Ester wordt koningin
Wie zien we daar nu toch in die armoedige kleren
rondscharrelen, dat meen je niet is dat koningin Wasti? O,
dat is waar ook, ze is ontslagen als koningin. Ja dat kan
zomaar gebeuren bij Koning Ahasveros. Zo ben je koningin
en zo loop je te bedelen om een broodkorstje. En nu
wordt Ester koningin? Wie is zij, waar komt ze vandaan?
Dat staat allemaal in het boek Ester. Je moet maar eens
zien of je de boekrol kunt lezen die we mogen lenen, van
rechts naar links lees je die, en in het Hebreeuws.
Het kon nog wel eens spannend worden, dit verhaal. Wij zijn erg benieuwd, jullie?
Leuk om elkaar weer te zien!

