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   Nummer 24 13 maart 2015 

  

Vergadering: dinsdag 17 maart: Teamvergadering, v.a. 15.45 uur. 

 woensdag 18 maart: Directeurenoverleg. 

 

Belangrijke data: woensdag 18 maart: Verkiezingen. 

 vrijdag 20 maart: Viering groep 1 en 6. 

 vrijdag 27 maart: Rapporten mee naar huis. 

 maandag 30 maart: Oudergesprekken groep 1 t/m 8. 

 dinsdag 31 maart: Oudergesprekken groep 1 t/m 8. 

 donderdag 2 april: Paasfeest. 

 vrijdag 3 april: Groep 1 t/m 8 geen school. 

 maandag 6 april: 2e Paasdag, groep 1 t/m 8 geen school. 

 dinsdag 7 april: Schoolfotograaf. 

 vrijdag 10 april: Viering groep 4a en groep 8. 

 donderdag 16 april: Verkeersexamen theorie groep 7. 

 21, 22 en 23 april: CITO eindtoets. 

 vrijdag 24 april: Koningsfeest. School om 14.00 uur. 

 maandag 27 april t/m vrijdag 8 mei: Meivakantie. 

 woensdag 13 mei: Verkeersexamen praktisch groep 7. 

 woensdag 20 mei: Internationaal Kinderfeest. 

 

Ouder vragenlijst: 

Beste ouders, 

ook deze week kunt u nog onze vragenlijst invullen. U kunt dit op school doen, iedere dag 

tussen 8.30 en 9.00. Ook kunt u de vragenlijst thuis invullen. Hiervoor kunt u een inlogcode 

halen bij de leerkracht van uw kind. Let op: de vragenlijst kan niet via een I-pad gemaakt 

worden.  

Wij vinden uw mening heel erg belangrijk en hopen dus dat veel ouders de vragenlijst in willen 

vullen.  

 

Groep 5a (men. René) groep 5b (men. Bülent) 

Op vrijdag 20 maart hebben de kinderen weer een tafeltoetsje. Ditmaal over de tafels van 1 

t/m 10. (Alle tafels dus!!) 

Binnenkort gaan we dan voor het tafeldiploma. Even dus nog flink oefenen!! 
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Groep 7 (juf Marieke): 

Op donderdag 19 maart heeft groep 7 een aardrijkskundetoets over hoofdstuk 3 “een 

spookdorp” . Hiervoor moeten ze het hoofdstuk in het werkschrift en het boek leren. Leer ook 

goed de topografie! Veel succes. 

 

GROEP 8 STAAT IN DE KRANT MET DE E-WASTE RACE !!!!!!!! 

U kunt tot en met 29 maart al uw elektronisch afval bij ons op school inleveren. 

U mag ons ook laten weten als u iets voor ons heeft, dan komen de kids het halen. 

Doe dus allemaal met ons mee……..!!!!!!! 

 

 

Korein Kinderplein Samarialaan 
 

Telefoonnummer: 

Als u ons wilt bereiken kan dit via het nummer: 06 – 22 35 16 67 

 

Nieuwe begin- en eindtijden: 

maandag:       8.30 - 12.00  en van  13.00  -  15.00 

dinsdag:        8.30 - 12.00  en van  13.00  -  15.00  

woensdag:   8.30 - 12.00   

donderdag:  8.30 - 12.00  en van  13.00  -  15.00 

vrijdag:          8.30 - 12.00  en van  13.00  -  15.00 

 

Ingekomen post: 

  

KiKa 2015 
 

KiKa Woensel-Zuid zegt: 

 

Ook dit jaar gaan wij weer op KiKa-zomer-kamp. 

Onze kampweek is van zondag 26 juli tot en met vrijdag 31 juli 2015 

Dat is week twee van de grote zomervakantie. 

Kijk voor meer informatie over onze 6 kika-kampen even op onze site www.kika-eindhoven.org 

Doe het wel snel want de plaatsen zijn beperkt. 

Het zou toch jammer zijn als we aan je nee zouden moeten verkopen dusssss 

kom erbij en ga gezellig met ons mee. 

Ons thema voor dit jaar is “Holbewoners “ 

Wij gaan dit jaar terug in het stenen tijd perk. 

De tijd van de Flinstones, onze jel zal dan ook goed te horen zijn  

                      Jabadabadoe  

Wil je niet alleen gaan neem dan je vriendje of vriendinnetje mee. 

We hebben nog plaats dus geef je snel op. 
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Je kunt al mee als je in groep drie zit, en zeker tot en met groep 8 ben je bij ons van harte 

welkom. 

 

Je slaapt met je eigen groepje in een Tipitent. 

Wij zijn er van zondag tot en met vrijdag en gaan er heerlijk op uit. 

Op het veld en in de bossen worden spelletjes en speurtochten gedaan. 

We hebben op onze kampen alleen maar gezelligheid, 

waar veel gespeeld en gezongen zal gaan worden.  

Ook kunnen je ouders ons deze weken volgen via Face Book en zijn ze meteen up to date     

facebook.com/kinderkampeneindhoven 

De kosten van een week KiKa (dit is van zondag tot en met vrijdag) zijn maar € 70,00 per kind 

all- in. 

Jullie zijn van harte welkom om een kijkje te komen nemen bij 

onze Open-Doe-Dag op zondag 19 april van 12.00 uur tot 16.00 uur 

Dus schrijf je en kom erbij maar doe het wel vlug. 

 

Graag tot ziens in week 2  

 

Met vriendelijke groet 

Maria Vermeulen 

Kampcoördinatrice 

KiKa Woensel Zuid 


