Nieuwsbrief
maart 2018

Belangrijke data

Maandag 2 april
Donderdag 5 april
Maandag 9 april
Dinsdag 10 april
Woensdag 11 april
Donderdag 12 april
17-18-19 april
Vrijdag 20 april
Vrijdag 27 april
27 april t/m 11 mei

Vrij 2e paasdag
Tennis groep 3 /4 - 4/5 - 6 en 8
Verkeersexamen groep 7 (theorie)
Tennis groep 7
Schoolfotograaf
Verkeersexamen groep 7 (praktijk)
Podiumviering thema ‘Ruimte’ start om 18.00 uur
Eindtoets groep 8
Koningsspelen
Vrij Koningsdag
Meivakantie

Paashaas
Vandaag werden we verrast met een bezoek van de paashaas.
De kinderen van de onderbouw mochten de paashaas helpen
zoeken naar eieren die verstopt lagen.
Daarna kregen alle kinderen van de school iets lekkers.
Wij wensen u Fijne paasdagen!

Nieuws uit groep 8
De kinderen van groep 8 hebben een musical uitgekozen.
Op het einde van het schooljaar spelen ze ‘Alles overboord’.
Waar deze musical precies over zal gaan, houden we nog even geheim voor jullie.
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Schoolproject De Ruimte
Deze week zijn we gestart met het schoolproject. Het thema is ‘de ruimte’. Op woensdag hebben
alle kinderen kunnen genieten van een voorstelling/lezing van het theater duo ‘Van niks en van
alles’ en Curiosityworld.
Op vrijdag 30 maart verzorgden zij voor alle kinderen een workshop omtrent het thema.
Daarnaast worden er diverse lessen in de klassen gegeven die allemaal aansluiten bij het thema de
ruimte.

Podiumviering avond
We sluiten het schoolproject af op donderdagAVOND 12 april 18.00u-19.15u. Noteer dit in uw
agenda. Op deze avond bent u van harte welkom om naar de podiumviering ‘De Ruimte’ te komen
kijken. Aansluitend heeft u de gelegenheid om in de klassen de werkjes van uw kind(eren) te
bewonderen.
Voorstellen Annemiek
Met een aantal van jullie al kennisgemaakt. Via deze weg wil ik me
graag aan jullie voorstellen. Mijn naam is Annemiek VerschuurenCramwinckel. Als adviseur onderwijs, werk ik op verschillende scholen
en aan verschillende trajecten. Ik ben woonachtig in Nuenen met ons
gezin. Dit bestaat uit mijn man (Ewoud) en onze kinderen Jolijn (6
jaar), Eline (4 jaar) en Lisette (4 jaar). We kunnen in het weekend
genieten van een leuke boswandeling, een uitstapje of een gezellig
bezoekje aan familie en vrienden.
Vanaf 16 maart mag ik tot de zomervakantie voor OBS Cranendonck
komen werken (14 weken a 16 uur). Ik zal voornamelijk op dinsdag en
donderdag aanwezig zijn. Ik werk niet op vaste dagen, maar volgens een rooster.
In de beschikbare uren is mij verzocht om zowel mee te denken bij de aanwezige
documenten/processen én tevens ook een bijdrage te leveren in het uitvoeren van IB-taken.
Ik werk vanuit mijn bedrijf INPROV, wat staat voor innovatie en procesverbetering. INPROV gelooft
dat ontwikkelingen en /of verbeteringen beginnen met investeren in, met en voor de professionals.
Hartelijke groet,
Annemiek Verschuuren-Cramwinckel
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Koningsspelen
Groep 6 t/m 8
Over 3 weken is het zover. De kinderen van groep 6 t/m 8 zijn voor de Cranendonckse Koningsspelen
ingedeeld in 6 groepen. We hebben voldoende hulp van ouders voor het begeleiden van de kinderen.
5 begeleiders fietsen mee en er is 1 ‘bezemwagen’. Dat vinden we heel erg fijn.
Vanuit de gemeente wordt er gevraagd of er per school 3 ouders kunnen helpen bij het begeleiden
van de spellen. Zij kunnen namelijk erg moeilijk aan voldoende vrijwilligers komen. Wie geeft zich
hiervoor op? Graag mailen naar femkejoosen@obscranendonck.nl.
Het programma ziet er als volgt uit:
8.00-8.30
8.30-8.45
8.45-9.00
9.00-12.15
12.15-12.30

ontvangst kinderen
warming-up
Kinderen voor kinderen lied & dans
spelprogramma
bekendmaking van de winnaars

Zoals jullie in het programma kunnen zien, zullen de kinderen pas tussen 13.00 uur en 13.15 uur
weer terug op school verwacht worden.
Denk aan: een fiets, het fietshesje, eten en drinken, sportkleding, goede sportschoenen en een
extra paar sokken. Omdat de pauze voor iedere groep op een verschillend tijdstip valt, is het
verstandig om thuis te ontbijten. uitdelen van deelnamebewijs
Tennisles
Op 5 en 9 april vinden de schooltennis kennismakingslessen plaats voor groep 3 t/m 8. Deze worden
gegeven op de tennisbanen op sportpark de Romrijten in Maarheeze. Onze groepen gaan allemaal op
donderdag 5 april, behalve groep 7 die gaat op maandag 9 april i.v.m. het verkeersexamen.
De groepen 6, 7 en 8 gaan met de fiets, groep 3/4 en 4/5 gaat met auto's.
Zorg ervoor dat de kinderen gepaste kleding dragen die dag of meenemen.

Scholenvoetbaltoernooi voor groep 7 en 8
Op woensdagmiddag 18 april kunnen de kinderen van groep 7 en 8 mee doen
aan het scholenvoetbaltoernooi van Cranendonck.
In de klassen worden teams gemaakt, dit mogen meisjes, jongens en gemengde
teams zijn. Het is voor de teams fijn als een vader of moeder coach zou willen
zijn. Verdere informatie krijgen de kinderen via de leerkracht.

Nieuws groep 6
Licht- en luchtcircuit
Woensdag 14 maart heeft de groep een bezoek gebracht aan het Natuur- en Milieucentrum Weert.
Hier hebben de leerlingen allerlei proeven gedaan met licht en lucht. Een voorbeeld van een
lichtopdracht was het spelen van een poppenkastspel waarbij schaduw- en lichteffecten worden
gebruikt. Dit spel is bekend als het Wajang-spel. Een andere activiteit was balletjes laten zweven
met behulp van een föhn.
De kinderen hebben enorm genoten van de leuke en inspirerende opdrachten.
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Werken met Snappet
Donderdag 15 maart is de groep gestart met het werken middels Snappet. Volgens de bedenkers is
Snappet een adaptief onderwijsplatform dat elk kind uitdaagt om zich optimaal te ontwikkelen.
Groep 6 werkt via de leerling website van Snappet op de speciale tablets van Snappet. Ieder kind
heeft de beschikking over een 'eigen' tablet.
Via Snappet maken de leerlingen opdrachten, die afgestemd zijn op onze methodes, zoals ze dat
anders in de werkboeken en/of schriften doen. De uitleg gaat nog steeds via de leerkracht en de
bekende reken-, spelling- en taalboeken. Alleen de verwerking gaat dus via Snappet. Momenteel
betreft het een proef, waarbij we met rekenen zijn begonnen.
Zie ook de verdere info op de site bij groep 6.
Wist u dat?
In de school hangt onder de trap tegen de rode muur informatie voor beide scholen. Wilt u op de
hoogte blijven? Neem hier dan regelmatig een kijkje op.
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