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Beste ouders en verzorgers,
Vandaag hebben alle kinderen genoten van een
supergezellige dag op school. Door kinderen, ouders en
teamleden zijn uitdagende workshops verzorgd. De sfeer
was heel fijn! Vanavond bent u allemaal van harte
welkom op ons paas/lentefeest om de resultaten van
deze workshops te komen bekijken. Het wordt een feest
waar we samen de lente vieren met optredens van
kinderen, een modeshow, hapjes en nog veel meer! Ik
hoop u vanavond allemaal te mogen begroeten. Dank
aan de organiserende commissie.
Na vanavond is het vakantie! Als team hebben wij
morgen nog een studiedag gepland waarin we de
resultaten van de afgelopen periode bespreken en
analyseren. Daardoor weten we waar we de laatste
periode van het jaar onze aandacht het beste op kunnen
richten. Ook staan we morgen stil bij ‘samen buiten
leren’. Zoals u vast al heeft gehoord zijn de groepen
steeds vaker op pad in en om de school om naast het
ontwikkelen van de belangrijke basisvaardigheden ook
levensecht te leren in en van de wereld om hen heen. De
kleuters hebben de Bossche Hoeve bezocht, groep 3
heeft een wandeling door de wijk gemaakt en in de
bovenbouw worden zelfs vissen ontleed. Al deze
activiteiten sluiten aan op de thema’s waaraan kinderen
werken en er wordt gewerkt aan concrete leerdoelen. We
blijven u via de website, mail en in het gebouw steeds
informeren over de ontwikkelingen. Tot slot kijken we
morgen samen vooruit naar volgend jaar: aan welke
plannen willen we met kinderen en ouders gaan werken?
Welke groepen gaan we vormen? Wie geeft waar les? Bij
het beantwoorden van deze vragen zoeken we steeds
naar de meest optimale leeromgeving voor kinderen.
Tijdens de studie-driedaagse van juni zoemen we nog
verder in op de gewenste ontwikkelingen.
Vorige week waren er leveranciers op school die een
plan gaan maken voor de herinrichting van alle
leerpleinen tussen de lokalen waardoor de leeromgeving
nog uitdagender wordt en nog meer aansluit op onze
manier van werken. We hopen in de zomervakantie de
leeromgeving in te kunnen richten, maar dit is afhankelijk
van levertijd.
Dat kinderen erg tevreden zijn over deze ontwikkelingen
blijkt o.a. uit gesprekken met de leerlingenraad en uit het
tevredenheidsonderzoek wat wij bij alle kinderen in groep
6-7-8 hebben afgenomen. De kinderen geven een
gemiddeld cijfer van 8,8 aan De Kruisboelijn! Er is een
groot veiligheidsgevoel en kinderen voelen zich geholpen
en gehoord. Super om met deze score de vakantie in te
gaan!
Zonnige groet, Marleen Kant

Activiteiten agenda
Vrijdag 19 april
Goede vrijdag/Studiedag leerkrachten.
Alle leerlingen zijn vrij.
MAANDAG 22 APRIL
2E PAASDAG
MAANDAG 22 APRIL TOT EN MET ZONDAG 5 MEI
MEIVAKANTIE
DONDERDAG 2 MEI
JUF AUKE JARIG
ZATERDAG 4 MEI
DODENHERDENKING
ZONDAG 5 MEI
BEVRIJDINGSDAG
MAANDAG 6 MEI
MENEER RINIE JARIG
MAANDAG 6 TOT EN MET WOENSDAG 8 MEI
GROEP 8 OP SCHOOLKAMP
MAANDAG 13 MEI
MR VERGADERING
W OENSDAG 15 MEI
FIETSEXAMEN

WE WENSEN IEDEREEN MOOIE EN WARME PAASDAGEN
MET HET GEZIN TOE. GENIET DAARNA ALLEMAAL VAN
EEN HEERLIJKE VAKANTIE VOL ZON, PLEZIER EN
GEZELLIGHEID EN TOT ZIENS OP MAANDAG 6 MEI!

NIEUWS
Welkom
In mei verwelkomen wij Davino (groep 1/2b) en Yannick (Groep 1/2b) op onze school.
Wat fijn dat jullie er zijn. Wij wensen jullie een hele fijne tijd op onze school.
Schoolkamp
Op 6 mei gaat onze groep 8 weer op Schoolkamp. Zoals altijd gaan wij naar Groepsaccomodatie
Zonnewende in St. Michielsgestel. Wij hopen dat uiteraard dat het goed weer is en dat we enorm veel
plezier hebben. De kinderen en leerkrachten verheugen zich al ontzettend op deze dagen.
Kom ze allemaal gezellig uitzwaaien.
Veilig Verkeeer Nederland Fietsexamen
Op 11 april heeft onze groep 7 het theoretisch fietsexamen gemaakt.
Ze zijn allemaal geslaagd. Van harte gefeliciteerd allemaal. Heel knappe
prestatie!
Nu goed oefenen in de vakantie want op 15 mei volgt het praktijk examen.
Allemaal héél véél succes.

De Vreedzame school neemt de wijk
In de week van 13 mei starten wij op heel de school met het thema ‘Vreedzame school neemt de wijk’,
waarin we een steentje bijdragen aan de wijk. Voor het thema van dit jaar zijn de groepen 4-5-6 op
zoek naar bloempotten, bij voorkeur plastic. Als u deze kunt missen, zou het heel fijn zijn als wij ze
mogen gebruiken. Natuurlijk hoort en ziet u vanzelf wat er met deze spullen gaat gebeuren.
U kunt ze afgeven bij de betreffende leerkracht of juffrouw Marian.

Gevonden voorwerpen
Wij hebben ook dit jaar aan het einde van de winter een hele verzameling aan jassen, tassen, dassen,
handschoenen, petten, mutsen of gymkleding.
Bij de podiumtrap staat een garderoberek. Hierop hangt ongeveer alles wat we verzameld hebben.
Vriendelijk verzoek om thuis eens te kijken wat u nog mist en kom gerust een kijkje nemen in onze
voorraad.

Avondvierdaagse
De avondvierdaagse komt er weer aan. Denk er aan dat het dit jaar een paar weken eerder is.
Van 21 tot en met 24 mei wandelen wij weer gezellig met de hele school door Den Bosch.

Schoolreisje
Op 29 mei gaat de hele school gezellig naar ………………..
Vriendelijk verzoek om nog even te denken aan de ouderbijdrage.
Hartelijk dank aan de mensen die al betaald hebben. Top.
Het zou zo fijn zijn om alle kinderen een leuke dag te mogen bezorgen.
Mocht het problematisch zijn om de ouderbijdrage te voldoen, vraag dan gerust de mogelijkheden na
bij juffrouw Marian of juffrouw Marleen.

Bericht van de GGD
OP VAKANTIE NAAR KROATIË, TURKIJE, MAROKKO, BULGARIJE OF……?
Gaat u dit jaar met uw kinderen op vakantie naar het buitenland? Zorg dat u goed voorbereid bent en
dat u en uw kinderen gevaccineerd zijn. Want voor landen rond de Middellandse Zee zoals Kroatië,
Marokko, Egypte en Turkije, maar ook voor Bulgarije adviseren wij vaccinaties o.a. tegen
besmettelijke geelzucht (hepatitis A).
Kinderen kunnen deze ziekte gemakkelijk oplopen. De ziekte kan zich na terugkomst van vakantie via
de toiletten, deurklinken, kranen en handdoekjes op basisscholen verspreiden.
Hierdoor worden meer kinderen ziek en vervelender nog: zij nemen het op hun beurt weer mee naar
huis met vervelende gevolgen voor de ouders en broertjes/zusjes.

Met goede voorbereidingen en een vaccinatie zijn veel gezondheidsproblemen te voorkomen. Meer
informatie over geelzucht en andere reis-gerelateerde ziekten vindt u op www.ggdreisvaccinaties.nl /
www.vaccinatiesopreisl.nl / www.reisprik.nl
Kijk op de website www.ggdreisvaccinaties.nl of er voor het land dat u bezoekt vaccinaties aanbevolen
worden. U kunt eenvoudig online een afspraak maken bij een GGD in uw regio.

