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Nieuwsbrief 17 maandag 8 april 2019
Koningsspelen:
Op vrijdag 12 april a.s. vieren wij de Koningsspelen bij ons op school. De hele dag staat in het
teken van sport, beweging en gezondheid. Na de openingsdans en het ontbijt starten we om 10.00
uur met de andere sportieve activiteiten. Heeft u zin om te komen kijken? U bent van harte
welkom!

On Friday 12th of April we celebrate our sportive Kings day. We start at 10 o clock. You are
welcome to come and see.

Herhaald bericht Parro app:
Alle ouders hebben inmiddels een brief ontvangen met instructies voor de Parro app. Mocht u
desondanks toch vragen hebben, dan wil ik u vragen om even contact op te nemen met meneer Jos
of juffrouw Jessica.

You have received a letter with instructions for the Parro app. If you have any questions then
please let mister Jos or miss Jessica know, so that they can help you.
Ouderraad, bedankt!
Pas geleden vierde juf Janny haar 25 jarige aanstelling binnen het onderwijs. Onze ouderraad
heeft haar in het zonnetje gezet. Juf Janny genoot, bedankt daarvoor.

Miss Janny celebrated her 25th education year.

Herhaald bericht De typetuin:
Pasgeleden zijn de cursisten van groep 6,7,8, en NIP BB begonnen met de lessen van de
typecursus van de typetuin.
Het is nu wel de bedoeling dat de kinderen thuis ook goed gaan oefenen. Lukt dat thuis om een
bepaalde reden niet, wilt u dat dan laten weten? We kunnen dan op school kijken of er
mogelijkheden zijn om na schooltijd extra te oefenen.

If it is difficult to practice for the typetuin at home, then let miss Jessica know. We can look at
solutions to let the students practice after school.
Sport aanbod in de meivakantie:
In de meivakantie worden de WielerGames georganiseerd met verschillende wielersport
activiteiten. De WielerGames is georganiseerd door de studenten van de Fontys
Sporthogeschool, werkzaam bij Sport Service Noord Brabant.
Kinderen vanaf 8 jaar kunnen zich gratis aanmelden voor het evenement. De deelnemers maken
kennis met de pumptrack, het mountainbike parcours aanwezig op de WielerExperience en andere
uitdagende banen.
Je kan je aanmelden via dewielergames@gmail.com. Daarvoor is het belangrijk de volgende
gegevens te vermelden:
- Aantal deelnemers
-

Leeftijd(en)

Datum:
Aanvang:
Afsluiting:
Adres:
Postcode:
Plaats:

donderdag 25 april 2019 (meivakantie)
13:00
16:00
Buijenstraat 14
4705 RD
Roosendaal

Pumptrack:

Helm en geschikt vervoersmiddel is vereist(BMX, MTB, step, skates,
skateboard, rolschaatsen)
Helm en mountainbike verplicht.

MTB-parcours:

Om op de hoogte te blijven van het evenement worden er berichten geplaatst op de sociale media
en site:
- Instagram: @wielerexperienceroosendaal
-

Facebook: WielerExperience Roosendaal

-

Site: www.wielerexperienceroosendaal.nl

On 25th of april sport service agency organize a free wheeler competition for children from 8
years old and older. You can sign in: dewielergames@gmail.com
Also check instagram, facebook or the website for more information.
Het verkeersexamen:
Groep 7 heeft vorge week het theorie examen gehad. Deze week zullen zij op woensdag het
praktijkexamen afleggen. We wensen ze veel succes!

On Wednesday, the children from group 7 will practice their skills in the practical traffic exam.
We wish them best of luck!

Brandoefening op donderdag 11 april a.s.:
Komende donderdag, 11 april, houden we onze jaarlijkse brandoefening. De kinderen en
leerkrachten oefenen dan hoe zij, in geval van nood, op juiste wijze de school kunnen verlaten.

This Thursday, 11th of April, we will practice our fire escape. Children and teachers learn what
to do in case of an emergency.
Landelijke anti pest dag:
Op vrijdag 19 april, (goede vrijdag) is het landelijke anti pestdag. Onze kinderraad is momenteel
druk bezig met het bedenken van goede ideeën om het pesten, daar waar ook tegen te gaan.
Het winnende voorstel gaat ook daadwerkelijk uitgevoerd worden. Dit wordt vrijdag 19 april
bekend gemaakt. Op die dag ontvangen alle kinderen overigens een smakelijke traktatie.

On 19th of April there will be al celebration for the best idea about anti bullying.

Vakantierooster 2019-2020:
Het vakantierooster voor komend schooljaar is inmiddels bekend. Omdat sommige ouders al
vroeg verlof vanuit werk moeten inplannen, stuur ik het u alvast mee. (zie bijlage)

In the attachment you will find the holiday shedule for 2019-2020.

