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Activiteiten agenda
Beste ouders en verzorgers,
Vrijdag hebben de kinderen genoten van een vrije
dag. Tijdens die studiedagen zijn wij als team hard
aan het werk om het onderwijs op school nog beter
te maken. We hebben veel aandacht besteden aan
het thematisch werken en samen werkvormen
bedacht om ook op andere manieren te leren. Zo
geven kinderen aan dat ze meer bewegend zouden
willen leren.
Dit sluit ook aan op het project ‘Samen buiten leren’
waarmee we dit jaar gestart zijn. Samen met De
Buitenschool en Ondernemend Onderwijs ‘sHertogenbosch ontwikkelen we de komende
periode uitdagende lessen die in de natuur, in de
wijk of in bedrijven in de buurt gegeven worden.
Door leerdoelen te koppelen aan levensechte
situaties hopen we kinderen nog meer uit te dagen.
Via de nieuwsbrief hou ik u graag op de hoogte van
de ontwikkelingen.
Verder hebben we als team nagedacht over de
koers die we de komende jaren willen gaan varen.
We willen een kleine school met een groot hart vol
mooie dromen blijven en gaan vol enthousiasme
aan de slag met visieontwikkeling voor de komende
jaren.
Zoals u vast al heeft gezien is juffrouw Kitty weer
terug van haar bevallingsverlof en is zij weer met
plezier gestart met lesgeven aan groep 3. Ook
meneer Rinie geeft weer steeds meer les aan
groep 1/2. Voorlopig blijft juffrouw Eefke nog wel ter
ondersteuning op school.
Om de middenbouwgroepen dagelijks te te
ondersteunen werken juf Eefke en meneer Rinie
met kleine groepjes kinderen.
Hoe de groepen volgend jaar verdeeld worden en
welke leerkrachten les zullen geven weten we nu
nog niet, maar de eerste besprekingen vinden
plaats. We hopen dat de bezuinigingen ons niet
teveel zullen raken. Wanneer meer duidelijkheid
ontstaat over volgend jaar wordt u daar natuurlijk
van op de hoogte gesteld.

Maandag 11 februari
Vergadering MR
Woensdag 27 februari
Juf Kitty jarig
Vrijdag 1 maart
Carnavalsviering, let op: de school is om 12.00u uit.

4 MAART TOT EN MET 8 MAART
CARNAVALSVAKANTIE

Voor nu wens ik u allemaal een zonnige dag!

Vriendelijke groet,
Marleen Kant

VOLGENDE NIEUWSBRIEF VERSCHIJNT OMSTREEKS 11 MAART,
INDIEN ER NIEUWS IS

NIEUWS
Deze maand verwelkomen we Musab Kurt (groep 1/2a) en Eslina Sahin (groep 1/2b)
We wensen je een hele fijne schooltijd op De Kruisboelijn!
Sportolympiade
KAMPIOENEN KAMPIOENEN KAMPIOENEN KAMPIOENEN KAMPIOENEN
Op 6 februari stond groep 7 in de Finale van de Sportolympiade in het Sportiom. Zij
brachten de mooiste beker en de beker voor fairplay mee. Wat een KANJERS.
Kampioen van Den Bosch. Hoe geweldig!
Het was een mooie, gezellige ochtend, die zonder hulpouders niet zo mooi zou zijn
geworden. Hartelijk dank, lieve ouders.
Carnaval
Op 1 maart vieren wij ons jaarlijkse carnavalsfeest. Het thema van dit jaar is Oeteldonk Leeft!
Hiervoor doen wij een oproep voor hulpouders.
Om dit feest tot een daverend spektakel te maken, hebben wij extra handjes nodig.
En hoe leuk is het om dit feest samen met uw kind te kunnen vieren.
De kleutergroepen zijn op zoek naar blikken en plastic flessen, voor een spel op de
carnavalsochtend.
Omdat vorig jaar gebleken is dat de allerkleinsten het soms lastig vinden om de
hele optocht uit te lopen, zou het fijn zijn als er een of meerdere ouders met een fietskar/bak de
optocht mee kunnen fietsen, zodat bij nood de kinderen in de fietsbak/kar mee kunnen.

Beste ouders/verzorgers,
Meiden van groep 8 gaan een winkeltje openen net als vorig jaar, maar nu komen er verschillende
gezonde snacks.
Het winkeltje is open tijdens schooltijd tussen de eetpauzes. De winkel gaat van start
vanaf
20-02-2019. Het blijft 3 weken open. 50% van de opbrengst gaat naar het goede doel,
Kika, en de rest gaat naar het vervoer voor schoolkamp. We hopen dat er veel
gewinkeld gaat worden bij ons!
M.v.g Assia, Rashida, Mary, Lina, Michelle, Daphne, Deren, Georgina, Lamija en Kaoutar.
Herinnering toestemmingsbrief AVG
Onlangs is de brief meegestuurd voor de toestemming met betrekking tot de AVG.
Dit alles heeft te maken met de nieuwe privacywetgeving, die vorig jaar door de Europese Unie is
ingevoerd. Wij zijn verplicht om uw toestemming te vragen om foto’s en filmpjes te gebruiken zowel
intern als extern.
Ik heb al heel veel brieven ontvangen, maar er ontbreken er nog een aantal. Vriendelijk verzoek om
deze aan de kinderen mee te geven, ook als u geen of gedeeltelijk toestemming geeft.
Mocht u vragen hebben omtrent Me-volution. Dit is het bekwaamheidsdossier dat de leerkrachten
bijhouden voor hun ontwikkeling binnen het onderwijs. Zij vinden het natuurlijk leuk om dit met foto’s
en evt. filmpjes op te leuken.

Dyslexie Kletsclub
Zit jij in groep 5, 6, 7 of 8 en heb je dyslexie? Kom eens kijkje nemen bij de Dyslexie
Kletsclub! Een speciale club waar je ervaringen kunt uitwisselen met kinderen die ook
dyslexie hebben.
Ben je nieuwsgierig geworden en lijkt het je leuk om een keer mee te doen? Geef je
op en kom gezellig langs!
https://www.bibliotheekdenbosch.nl/activiteiten/agenda-en-tickets
Tijden en locaties;
Bibliotheek Rosmalen, 15.30 – 16.15 uur:
-maandag 11 februari
-maandag 11 maart
-maandag 8 april
-maandag 13 mei
Bibliotheek Vught, 15.30-16.15 uur
-woensdag 27 februari
-woensdag 27 maart
-woensdag 24 april
-woensdag 29 mei

Gevonden voorwerpen
Nu de winter in volle gang is, worden er ook steeds weer handschoenen, dassen en zelfs jassen
binnen gebracht. Ook liggen er gymschoentjes.
Aan de zijkant van de podiumtrap staat een garderoberek, waar alle dassen, handschoenen en jassen
zijn opgehangen. Kom gerust een kijkje nemen. Wellicht bent u al langer iets kwijt en heeft u er niet
aan gedacht dat het op school kan zijn.

