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Van de directeur
Beste ouders/verzorgers,
Rare haren, gekke hoedjes, pyjama’s en kleding die
binnenstebuiten zit. Al heel de week is het één gekke
bedoeling op school. De kinderen en collega’s genieten
zichtbaar van de aanloop naar Carnaval. Een leuke week
die we vrijdag uitzwaaien met een spetterende dag vol
hossen, serpentines en carnavalskrakers.
Graag wil ik de werkgroep jaarfeesten alvast bedanken voor hun inzet en enthousiasme.
Naast Carnaval heeft ook de griepgolf ons bereikt. Wij merken dit aan de vele
zieke kinderen en ook het aantal zieke leerkrachten. Door het grote tekort aan
leerkrachten wordt het ook op onze school steeds lastiger dit op te vangen. In
de afgelopen weken heeft het team van de school zich hier enorm voor ingezet. Collega’s zijn extra komen werken, extra ondersteuning is vervallen zodat
er een groep opgevangen kon worden, ambulante mensen hebben hun agenda
vrijgemaakt of er is een groep opgedeeld. Zoals u zult begrijpen blijft er op
deze manier ander belangrijk werk liggen, loopt de werkdruk op en staat de
continuïteit onder druk.
Dit is voor ons één van de redenen om vrijdag 15 maart te gaan staken. Wij
vinden het belangrijk dat het beroep van leraar weer aantrekkelijk wordt, zodat er in geval van ziekte voldoende geschoolde mensen zijn om dit op te vangen. Op deze manier kunnen wij de kwaliteit van het onderwijs blijven waarborgen.
Voor nu hopen wij dat de griepgolf snel voorbij is en we na de vakantie iedereen weer gezond op school welkom kunnen heten.
Alaaf!
Jolien Kock
Spaaractie
In de afgelopen maanden hebben veel ouders, kinderen en buurtgenoten bij
de Jumbo gespaard voor onze school. Dank u wel! Met deze actie hebben wij
het fantastische bedrag van €482,68 bij elkaar verzameld. Samen met de kinderen van de kinderraad heb ik hier nieuwe spullen voor de school voor uitgezocht. Zo komen er dozen elektrotechniek, constructiemateriaal voor kleuters, lesmateriaal bruggenbouwen en een parachute voor de kinderen.
Wanneer al deze mooie materialen binnen zijn, zullen de leerlingen van de
kinderraad deze uit gaan delen in de klassen. Nogmaals dank voor u bijdragen.
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Feest!
Xpect Primair bestaat dit jaar 60
jaar. Op 21 maart a.s. vieren we dit
met een feestdag op alle scholen van
de Stichting.
Deze feestdag staat in het teken van
kunst, cultuur, samenwerken en vieren. Aan het eind van de dag zullen
er 3 mooie kunstwerken naar een
grote tentoonstelling gaan in de
Lockhal.
Deze dag mogen alle kinderen in de
kleuren van Xpect Primair naar
school komen. Zoals u hiernaast kunt
zien, zijn dat de kleuren rood en
oranje. Wij zijn al druk bezig met de
voorbereidingen en hebben er zin in.

Half december zijn wij met een aantal kinderen van onze school
naar de studio’s van Muziekids in het Elisabeth Ziekenhuis gegaan. Omdat we het zo goed vonden wat Muziekids voor zieke
kinderen doet, hebben wij met een aantal kinderen muziek gemaakt tijdens de kerstviering en zo geld opgehaald voor Muziekids.

Veel geld: wel €300.00 !!!!!!!!!!
Vandaag hebben wij de cheque en de pot met geld aan meneer John Verbunt van Muziekids
overhandigd. Hij was er heel blij mee, want daarmee kan hij weer nieuwe instrumentjes kopen voor het muziek maken met zieke kinderen en vergeten ze even dat ze ziek zijn en worden ze sneller beter.
Hoe fijn is dat.
Wij zijn trots dat wij als school: ouders, kinderen en leerkrachten, een goed doel hebben kunnen steunen!
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Afscheid Anita
Al jaren maakt Anita, samen met haar collega’s, na schooltijd onze basisschool weer schoon, zodat de kinderen en het team hier fijn kunnen werken.
Na de Carnavalsvakantie gaat Anita op
zoek naar een nieuwe uitdaging en wij
wensen haar hier veel succes mee!
Ook willen wij haar bedanken voor haar
jarenlange betrokkenheid bij de school.

Tentoonstelling Buurman en Buurman
De interactieve tentoonstelling ‘A Je To’ van Buurman en Buurman staat tot en met 26 juli in
Oirschot!
Ruim 40 jaar bestaat de onweerstaanbare tv-serie Buurman en Buurman al. De twee klussende buurmannen beleven in en om het huis allerlei avonturen. Hun kreet “A je To”
is Tsjechisch voor: “en dat is het” of “voor mekaar”. De serie komt van origine dan ook uit
Tsjechië. De originele titel is “Pat Mat” .
De tentoonstelling is tot en met 26 juli te bezichtigen in Sociaal Cultureel Centrum De Enck
in Oirschot. Met daarin originele poppen, decors, diorama’s, filmpjes en foto’s. Kinderen kunnen er naar hartenlust bouwen, spelen en klussen. Kortom “word er timmerman,
metselaar of klusjesman”! Het maken van een eigen Buurman en Buurman stopmotion filmpje behoort ook tot de mogelijkheden. De expositie is leuk voor kinderen, maar ook voor volwassenen is het een feest der herkenning. De tentoonstelling komt mede tot stand door de
samenwerking met producent Mark van Ierssel.
Een kaartje is €6,- p.p. inclusief één kopje koffie, thee of ranja! Kom je met de hele klas?
Bel dan even naar 0499-572691 of mail naar info@deenck.nl voor een speciale groepsprijs
en meer mogelijkheden.
Openingstijden tentoonstelling:
Maandag t/m zaterdag: 10:00u-17:00u
Zondag: 12:00u-17:00u
Voor meer informatie kijk op www.deenck.nl.
A Je To!
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