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Belangrijke data

6 juni
7 juni
8 juni
13 t/m 15 juni
19 juni
20 juni
22 juni
26 t/m 28 juni
29 juni

Ateliers
Groep 5 IVN project WATER Rioolwaterzuivering Soerendonk
Podiumviering 11.30u – 12.30u
Kamp groep 8
MR vergadering start:19.45u
Studiedag griep 1 t/m 8 vrijdag
Rapporten mee naar huis
Oudergesprekken (facultatief)
Eindejaars activiteiten

Het overblijfteam is op zoek naar versterking!
3 x per week blijven de kinderen over op school.
De overblijfouders begeleiden dit met veel enthousiasme en plezier. We hebben een vaste
overblijfgroep (deze ouders blijven op een vaste dag over)en ouders in de flexpoule (zij helpen
incidenteel mee met overblijven, denk hierbij aan wanneer iemand ziek is of een dag niet kan)
zitten.
Lijkt het jou leuk om het overblijfteam te versterken of wil je meer informatie?
Loop dat binnen in het lokaal van groep 8 of mail naar elsmetsemakers@rbobdekempen.nl

Doorschuifmiddag
Donderdagmiddag 21 juni is de doorschuifmiddag. De kinderen gaan een kijkje nemen in de nieuwe
klas en kennismaken met de juf of meester.
IVN groep 5
Donderdag 7 juni (10.15u-11.45u) heeft groep 5 een IVN wandeling. We gaan er met de fiets naar
toe. We zijn op zoek naar 3 ouders die met ons mee willen fietsen.
Dit voorjaar wordt er gewandeld op het terrein van Rioolwaterzuivering
Soerendonk (openbaar gedeelte) dat tussen Maarheeze en Soerendonk ligt.
Ingang aan De Vloeten, bij het Scoutinggebouw. Daar zetten we de fietsen
neer.
Wilt u mee? Geef het dan door aan juf Marjolein –
marjoleinheijnen@obscranendonck.nl
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Eindejaarsactiviteit
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Vrijdag 29 juni a.s. zal de eindejaarsactiviteit plaats vinden, met
als thema Kinderfeest!
Deze activiteit zal niet op school plaats vinden maar bij
de Blokhut van Scouting Kizito
De Vloeten 4 in Soerendonk (op de weg van Maarheeze naar
Soerendonk).
Het zou fijn zijn als alle kinderen gekleed komen in een sportieve
outfit die vies mag worden en dichte schoenen.
Door de ouderraad wordt gezorgd dat er voldoende eten en drinken aanwezig is.
Denk bij mooi weer wel aan extra kleding, een handdoek en zonnebrandcrème (thuis insmeren en zo
nodig meenemen). Bij eventuele allergieën waarvoor medicatie noodzakelijk is, deze mee geven aan
het kind of afgeven aan de leerkracht.
De kinderen worden verwacht tussen 08.15 - 08.30 uur. (Kiekeboe regelt dat de kinderen die vso en
bso hebben worden gebracht en gehaald.)
Het is verstandig om op de fiets te komen of zo veel mogelijk te carpoolen. Mocht je met de auto
komen dan vind je hieronder de Kiss en Drive route.
De afsluiting van deze bijzondere dag zal zijn tussen 12:15u – 12:30 u, hier willen we alle ouders van
harte bij uitnodigen.
Wij hebben er zin in en hopen jullie ook,
Ouderraad OBS Cranendonck
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Bijlagen


Muziekvereniging de Poort van Brabant

Muziekvereniging de Poort van Brabant:
4 juni -OPEN repetitie- jeugdslagwerkgroep.
Op 4 juni zijn alle kinderen, vanaf 7/8 jaar, uit Maarheeze welkom om te komen
kijken en te luisteren naar onze 5 jongste slagwerkers! Een jaar geleden startten
zij voorzichtig, maar met veel enthousiasme met proeflessen en na de zomer zijn zij definitief
lid geworden van onze vereniging.
Zij hebben nu ongeveer een jaar les van onze leraar Ron Colbers en leren in de lessen op
een ‘speelse’ manier muziek te maken op de volgende instrumenten: De marimba, het
drumstel en de djembé. Er wordt dus naast ritmisch slagwerk ook direct melodisch
slagwerk aangeboden.
Speels wil in dit geval zeggen dat er vanuit de muzikale nieuwsgierigheid en interesse van
de kinderen muzikale vaardigheden worden aangeleerd die nodig zijn om de muziek te
kunnen spelen.
Er is veel ruimte om te oefenen en uit te proberen.
Noten lezen komt in eerste instantie nog niet aan bod, dat volgt pas in de volgende fase
van het leerproces.
Het mooie aan deze lesgroep is dat de kinderen in kleine groepjes ‘individuele’ les krijgen
en aansluitend samenspelen in een grotere groep. Het direct in een groepje samen
musiceren werkt motiverend en ook belonend, daar doe je het allemaal voor!
Alle kinderen (vanaf 7/8 jaar) zijn van harte welkom op 4 juni in de Smeltkroes, van
18.30u tot 19.00u, om te komen luisteren, en zelfs ook al mee te spelen indien gewenst.
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