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Kalender februari - maart
1 maart
1 maart
11 maart

Carnaval op school
Begin carnavalsvakantie
1e schooldag

15 maart

Stakingsdag

22 maart i.p.v. 15 maart!!!

Pannenkoekendag groep 8

Jarigen
Jarig in februari
Zoë Schook
Jayden Kuiper
Jordi Bloks
Roan van Wanrooij
Anouar Ikan
Ruben Head

Lana Stokkermans
Jasmijn de Hart
Kees van den Berg
Daimon Damen
Kuba Lapinski
Naomi de Ling

Sev Hombergen
Thomas de Hart
Nomi van Koolwijk
Nikee van der Loo
Jim Geerken
Lars Jansen

Jarig in maart
Liv-Kristine van Oorschot
Bo van Eggelen
Tara Beekwilder

Fenne Bruurmijn
Evi van der Heijden
Bart Boom

Thera Ploegmakers
Laura Beekwilder
Juf Trudy

Wij wensen deze jarigen een fijne dag toe!

Kortingskaartjes zwemmen
Op woensdag 27 februari of zaterdag 2 maart kunnen de kinderen voor €1,50 gaan
zwemmen. Wanneer de kinderen hier interesse in hebben, kunnen ze deze week een
kaartje bij juf Karin in groep 7 gaan vragen

15 maart: Stakingsdag
Zoals u inmiddels via de media vernomen hebben, is er op vrijdag 15 maart a.s. een
landelijke stakingsdag afgekondigd. We hebben dit tijdens de voorbije studiedagen in het
team besproken en geïnventariseerd hoeveel teamleden die dag gebruikmaken van het
stakingsrecht. Uit de inventarisatie bleek dat bijna alle teamleden die dag gaan staken.
Dit betekent dat de school op vrijdag 15 maart a.s. gesloten is.
We willen u vragen zelf de opvang voor uw kind die ochtend te organiseren.
Bij voorbaat dank.
In ’t Piek in Drunen is op deze dag een cultureel aanbod. Ook in De Mand is veel te doen!
Verderop in deze nieuwsbrief is daarover extra informatie opgenomen.

Kledingactie
Op donderdag 11 april a.s. is de volgende kledingactie. Mocht u, nu het betere weer zich
aankondigt, kleding weg willen doen, dan willen we u vragen dit te bewaren tot de week van
11 april. Iedere kilo is voor de school namelijk ongeveer € 0,20. Hoe meer kilo's, hoe hoger
de opbrengst! Alvast bedankt voor uw medewerking.
Volg ons nu ook op: www.facebook.com/paletvlijmen
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Kanjertraining
Op donderdag 14 februari jl. hebben we een observatie dag gehad door de directeur van de
Kanjertraining, Bart Riet. Hij heeft in diverse groepen een kanjeractiviteit gedaan en ook een
aantal kanjerlessen van de leerkrachten geobserveerd.
Bart was enthousiast over de wijze waarop wij de kanjertraining geïmplementeerd hebben
en hanteren om het pedagogisch klimaat op school goed te houden.
In de nabespreking hebben we uitgebreid gesproken over het feit dat een sommige kinderen
vinden, dat ze meteen terug mogen slaan als ze zelf geslagen worden. Duidelijk is dat dit
niet binnen de werkwijze van de Kanjertraining past en dat we dus als school dit ook niet
toestaan.
Als je geslagen wordt, dan hebben we de afspraak dat je wegloopt en het slaan meldt bij de
leerkracht. Op het moment dat je dit niet doet en zelf terugslaat, dan word je, net zoals de
ander die slaat, daar op aangesproken en volgt er ook een consequentie.
Voor ons is het belangrijk dat u deze aanpak als ouder ondersteunt, zodat we hier een lijn in
trekken. Dank u wel voor uw medewerking.

Drunense Duinloop 17 maart 2019 vindt de Drunense Duinloop weer plaats. Kinderen
met een Heusdenpas kunnen zich via St. Leergeld inschrijven. De overige kinderen kunnen
zich inschrijven via Sjors Sportief. Je kunt meer informatie vinden op www.sjorssportief.n of
www.drunenseduinloop.nl

Carnavalskist Tovulon
Stephanie, de moeder van Ryan Zeeuwen, heeft
bij Tovulon voor de klas een geweldige
carnavalsverkleedkist gewonnen. Superbedankt
Stephanie. Wij zijn er heel blij mee! Volgende
week beginnen we met het thema carnaval en
dan komen de kleren goed van pas.

Volg ons nu ook op: www.facebook.com/paletvlijmen
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Carnavalsoptocht: komt dat zien en beleven!!!!!!!

Dè fleurt oe op !!!!
Op vrijdagochtend 1 maart vieren we carnaval!
Als de kinderen met een wagen of loopgroep meedoen moeten zij zich bij meneer Johan
opgeven. Het kan ook in de eigen klas want daar een inschrijflijst. Belangrijk is dat wordt
aangeven of ze wel of geen muziek meebrengen.
Programma op 1 maart:
Serpentines zijn leuk maar geen confetti en spuitbussen!
•
•
•
•

Vanaf 8.15 kunnen de wagens bij de nummers worden opgesteld.
Om half negen verwelkomen we de Jeugdraad met het orkest.
De optocht start om negen uur. De route staat hierboven aangegeven. Bij slecht weer
wordt de optocht ingekort.
In de pauze krijgen de kinderen iets lekkers en wat te drinken. Ze hoeven dus zelf
niets mee te brengen.
Volg ons nu ook op: www.facebook.com/paletvlijmen
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•
•
•

Na de pauze volgt de playbackshow, de prijsuitreiking van de optocht en natuurlijk
hossen! Verder zijn er voor de niet-hossers enige andere leuke activiteiten
De deelnemers aan de playbackshow brengen zelf hun CD of USB-stick mee.
Vermeld je naam!
Om 12 uur begint de carnavalsvakantie!!!!!!!!!

15 maart staken! >>>>>> naar De Mand
Op 15 maart staakt de school. Wij willen graag zorgen voor opvang van uw kind zodat uw
kind die dag leuk bezig wordt gehouden. Deze dag is bedoeld voor alle kinderen van de
basisschool uit de gemeente Heusden.
Tijd van aanvang 9:00 uur en einde van de dag 13:30 uur
Plaats: Buuthuis De Mand, Jan Steenstraat 2,Vlijmen.
Kinderen hoeven die dag niets mee te brengen. Voor eten en drinken wordt gezorgd.
Deze dag kan alleen doorgaan bij voldoende deelname.
Er is wel een bijdrage aan verbonden van € 5.00 per kind.
Voor 1 maart opgeven en betalen kan bij Buurthuis De Mand, Jan Steenstraat 2, Vlijmen..
Of bij Ell de Gouw, Norbertijnerstraat 47, Elshout.
Voor info bel 06-83168747
Wij zijn ook nog op zoek naar vrijwilligers.
Aanmelden:
Naam kind:………………………………………………………………………………
Leeftijd:…………………………………………………………………………………..
Adres:…………………………………………………………………………………….
Tel nr:…………………………………………………………………………………….
Zijn er zaken waar wij rekening mee moeten houden::
Ik meld mij aan als vrijwilliger:
Er is plaats voor een beperkt aantal kinderen.
Deelname is op eigen risico.
Met vriendelijke groet:
Evenemententeam Buurthuis de Mand

15 maart staken! >>>>>> cultuur van het Piek
Op vrijdag 15 maart organiseren we een kunst-dropping.
Als de leraren van het basisonderwijs staken, biedt het Pieck een kunstzinnig alternatief voor
kinderen die niets liever doen dan creatief bezig zijn. De kunst-dropping is gevuld met
lessen dans, theater, muziek en beeldende kunst. Zo maken we er met zijn allen een
superleuke dag van! De kunst-dropping duurt van 8.30 tot 16.00 uur en kost € 25,-.
Voor de kleuters (groep 1 & 2) is er een ochtendprogramma van 8.30 tot 12.00 uur, de
kosten hiervoor zijn € 12,50. Neem je eigen lunch mee!!
Durf je het avontuur aan? Schrijf je dan vóór 11 maart in via danique@hetpieck.nl of bel
0416-320500. Graag naam, leeftijd, groep en telefoonnummer vermelden bij inschrijving.
De kunst-dropping gaat door vanaf 15 inschrijvingen. Zonder inschrijving is er geen plaatsing
mogelijk. Bevestiging volgt per mail, uiterlijk op 11 maart. Tot 15 maart
Volg ons nu ook op: www.facebook.com/paletvlijmen
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Volg ons nu ook op: www.facebook.com/paletvlijmen

