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KONINGSSPELEN:
Wat was het een gezellige en feestelijke dag.
Het weer zorgde voor een extra feestelijk tintje.
Eerst lekker samen ontbijten en dansen en daarna super
sportief en actief bezig geweest.
Het ijsje na afloop van de Koningsspelen maakte het feest
pas echt compleet.
Een mooie start voor de meivakantie!

Fitlala!
NIEUWE LEERLINGEN:
Op 23 april wordt Lucy Emelia 4 jaar. Lucy start op maandag 7 mei in groep 1/2b.
We wensen Lucy heel veel plezier bij ons op school.
GROEPSBEZOEK BIBLIOTHEEK IN GROEP 5-6
Op maandag 14 mei brengt Mariëtte Raeven van Bibliotheek Helmond-Peel een bezoek aan groep 5-6.
Als kinderen een boek gaan zoeken komen ze voor allerlei keuzes te staan. Waar let je nou op als je
een boek gaat kiezen. Mariëtte gaat hier dieper op in. Aansluitend gaan de kinderen samen met haar
naar de BOS om ook zelf een boek uit te kiezen. De kinderen die een bibliotheekpasje hebben mogen
dat op deze dag meenemen zodat ze ook een boek kunnen lenen.
NIEUWS VAN DE BIEB:
In de bibliotheek in Deurne zijn in de meivakantie de volgende activiteiten:
Spelochtend Pluk van de Petteflet,
voor kinderen van 4 t/m 10 jaar
Samen met Anne gaan we de Krullevaar uit Pluk en de Petteflet knutselen, dansen en spelletjes spelen.
Ouders wordt verzocht de eigen kinderen te begeleiden met het knutselen.
Kaartje bestellen is alleen nodig voor het kind.
Op dinsdag 1 mei van 10.45 uur tot 12 uur in de bibliotheek in het Cultuurcentrum in Deurne.
Kosten € 2,- Kaartjes via de webshop van de bibliotheek: https://helmondpeel.biblioshop.nl/activiteiten Kinderworkshop:
Naar de ruimte! voor kinderen van 5 t/m 9 jaar.
Jeugdactiviteiten verzorgd door Curiosity World o.l.v. Sandra van Dam.
Ontdek samen met Sandra van Curiosity World alles over de ruimte, sterren en planeten en maak je
eigen ruimtecreatie!
Op woensdag 2 mei 2018 van 14.45 uur tot 16 uur.
Kosten € 2.00, kaartjes via de webshop van de bibliotheek ( zie boven )
En natuurlijk kun je ook komen luisteren naar een mooi voorleesverhaal:
het wekelijks voorleesuurtje gaat ook door in de meivakantie.
Op woensdag 25 april en 2 mei wordt er om 14 uur voorgelezen. De toegang is gratis en het is voor
kinderen van 3 t/m 7 jaar.
Kijk op de website van de bibliotheek voor het volledige programma.
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WILLIDAG
Op donderdag 31 mei staat de Willidag (alternatief voor schoolreis) weer op de kalender.
Deze keer zal dit plaatsvinden bij ROMA.
Op maandag 14 mei krijgt u hierover nog een extra Info.
IN GROEPSVERBAND LEREN TYPEN:
de Typetuin start in oktober!
Bij voldoende aanmeldingen gaat op onze school op woensdag 3 oktober 2018 om 14:15 uur de
klassikale typecursus van de Typetuin van start. Met 10 vingers blind leren typen, onder begeleiding
van onze ervaren type-coaches, was nog nooit zo uitdagend. Schrijf je zoon/ dochter nu alvast in!
Ontvang bij inschrijven voor 1 augustus een jaar lang toegang tot Rekentuin/ Taalzee en Words &
Birds t.w.v. 40 euro. Of kies voor 15 euro korting met promotiecode korting15.
Meer info volgt direct na de meivakantie maar is ook alvast te vinden
op https://www.typetuin.nl/vroegboekactie.
Wees er snel bij want er zijn maar een beperkt aantal plaatsen
beschikbaar.[www.typetuin.nl/vroegboekactie]
Alvast een prettige vakantie namens de Typetuin.
MENSEN MET GROENE VINGERS GEZOCHT!
Al jaren wordt de tuin rondom de school bijgehouden door vrijwilligers. Echter worden deze
tuinmannen er niet jonger op en neemt het aantal vrijwilligers hiervoor helaas af. Omdat we het toch
wel heel fijn vinden als het groen rondom onze school er mooi bij blijft liggen, zijn we op zoek naar
nieuwe vrijwilligers. Ook al heeft u weinig verstand van tuinieren, is dat niet erg, de tuinmannen
helpen u graag op weg. Op dit moment zijn het allemaal gepensioneerde mannen, dus mocht u zelf
geen tijd hebben, dan kunt u wellicht één van uw ouders vragen. Wilt u meer informatie, of wilt u zich
al meteen opgeven, dan kunt u zich aanmelden via willibrordusneerkant@prodas.nl, bellen naar 0774663164 of loop gewoon een keer binnen. Alvast bedankt voor het meedenken.
WEBSITE / FACEBOOK:
Denkt u nog aan onze website en Facebook pagina. Hierop plaatsen wij regelmatig nieuwtjes, foto’s en
leuke weetjes. U vindt ons op onze tijdelijke website www.bs-neerkant.nl en op
www.facebook.com/willibrordusschool.neerkant
VOLGENDE INFO:
Om u tijdig te informeren over ontwikkelingen en activiteiten op onze school zal de Info
1 x per 3 weken verstuurd worden. Op de jaarkalender op de site vindt u de data waarop de Info
verstuurd wordt.
De volgende INFO wordt verstuurd op vrijdag 1 juni 2018!

Fijne vakantie!
Team BS St. Willibrordus

INFO 219 mei 2018
Basisschool St. Willibrordus
Dorpsstraat 11, 5758 AM Neerkant
 077-4663164
willibrordusneerkant@prodas.nl
www.bs-neerkant.nl

za
zo
za
zo
ma
di
wo

21
22
05
06
07
08
09

Start meivakantie t/m 6 mei
Bevrijdingsdag

MR vergadering Neerkant
Opvoedondersteuner niet aanwezig
8.30-9.30 koffieuurtje
hoofdluiscontrole
do 10 Hemelvaartsdag Vrij!
vr 11 Vrij!
za 12
zo 13 Moederdag
ma 14 Groepsbezoek 5-6 Bibliotheek
di 15 Opvoedondersteuner aanwezig tot 15.00 uur
wo 16
do 17 Gymlessen komen te vervallen
vr 18 Gymlessen door juf Jolijn
za 19
zo 20
ma 21 2e pinksterdag vrij!
di 22 Hilde jarig
Opvoedondersteuner aanwezig tot 15.00 uur
wo 23
do 24
vr 25
za 26
zo 27
ma 28
di 29 13.00 uur leerlingenraad
Opvoedondersteuner aanwezig
wo 30 Raamversiering zomer knutselen
do 31 Willidag

