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OBS GESWOREN HOEK
Belangrijke data:





Donderdag 16 maart: rapport 2
Vrijdag 17 maart: groep 1-2 vrij
Dinsdag 21 maart en donderdag 23 maart: rapportgesprekken
Woensdag 22 maart: 9.00 uur meedenken over nieuwe schoolnaam in
ouderkamer + strippenkaart verkoop overblijven 11.45-12.15 uur
 Donderdag 25 en vrijdag 26 mei: alle leerlingen vrij i.v.m. Hemelvaart

Nieuwe schoolnaam
Wie komt er mee denken??
Zoals al eerder verteld gaan we
een nieuwe naam voor onze
school kiezen. Dat gaan we met
de kinderen doen, met het
schoolteam, maar ook met
ouders!
We willen u uitnodigen mee te
komen denken op 22 maart a.s.
om 9.00uur in de ouderkamer.
Iedereen die het leuk vindt om
mee te denken is uitgenodigd!
Ook komt er vanaf volgende
week een ideeënbus in de
school te staan. Mocht u een
goede naam weten, dan kunt u
een briefje in deze bus stoppen
met daarop de naam en
waarom u dat een goede naam
vindt.

Verjaardagen:
 Esin (1-2)
 Rossi (3)
 Elledy (5-6)
 Melissa (5-6)
 Zofia (4)
 Juf Elly

Juf Miranda 25 jaar
op school
16 maart werkt juf
Miranda alweer 25 jaar
op OBS Gesworen Hoek!
Dat gaan we vieren met de kinderen op
dinsdag 14 maart.
Via deze weg willen we juf Miranda alvast
bedanken voor alle inzet en betrokkenheid de
afgelopen jaren.

Kwink van de week
Bedenk wat je voelt!

Hartelijk gefeliciteerd!
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Ontdekstation
Midden-Brabant krijgt een fabriek waar
kinderen avonturen kunnen beleven en
kunnen ontdekken welke talenten ze
bezitten. In de Spoorzone in Tilburg wordt
een oude werkplaats van de Spoorwegen
omgebouwd tot Het Ontdekstation.
Wil jij komen ontdekken hoe leuk dat
allemaal is? Meld je dan snel aan voor een
van de workshops. Je ouders komen
natuurlijk met je mee.
Voor de allerjongste uitvinders (4-8 jaar)
organiseren we dan de
Beestenbendeweek; 15, 18 en 19 maart.
In onze treinwagon bekijken we de
animatiefilm waarbij Drony de Drone ‘De
Beestenbende’ ontmoet. Maar hij komt in
gevaar! Hoe zou dat aflopen?
Na de film ga je bijvoorbeeld
dierenmaskers maken, de robot van de
beestenbende programmeren of
bewegende beesten bouwen! In totaal ben
je zo’n 2 uur bezig.

Hoe help ik mijn kind op
school in groep 3
Elke donderdagochtend is er een
bijeenkomst voor ouders die een kind hebben
in groep 3. Juf Ineke geeft dan uitleg over wat
de leerlingen die week gaan leren op school.
Ze vertelt wat uw kind moet kunnen in groep
3. Bijvoorbeeld niet alleen heen en terugtellen
tot 40, maar ook terugtellen vanaf zomaar een
willekeurig getal 31-30-29-28. De laatste
weken ging het over tellen met sprongen van
twee (7-9-11-13), over even en oneven
getallen, over klokkijken, over rekenen met
geld en over woordjes met ‘ng’, (ring, tong,
vangt). Samen bekijkt u de lesstof en de
eventuele toetsen van die week en
bespreekt juf Ineke op welke manier u thuis
het beste kunt oefenen met uw kind.
Ouders van groep 3 zijn VAN HARTE
WELKOM elke donderdag van 8.30-9.30 uur
in de ouderkamer.

Kosten zijn €5.
Aanmelden kan via:
http://ontdekstation.nl

Dag van de
installatietechniek
Lijkt het jou en je familie leuk om deel te
nemen aan de Dag van de Installatietechniek?
Dat kan! Schrijf je nu in voor dit gratis
evenement en ervaar zaterdag 1 april 2017
(tussen 9.00 en 16.00 uur) hoe techniek
werkt bij Interpolis en 013!
Voor meer informatie en inschrijven kunt u
naar:
http://www.dagvandeinstallatietechniek.nl/
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