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Nieuws vanuit de M.R
Op woensdag 28 juni j.l. hielden we de laatste M.R-vergadering van dit jaar. Er is
onder andere gesproken over de PO-stakingsactie. De school was een uur
gesloten. Er waren weinig tot geen reacties van ouders. Afhankelijk van de
resultaten worden er meer acties voorbereid. Er zijn landelijk plannen om scholen
een week te sluiten. Zowel de Brigantijn als Prodas zijn hierover in overleg. Ook
werd het formatieplan voor 2017-2018 besproken. Jammer dat het op dat
moment nog niet helemaal bekend was.
Aan het einde van het schooljaar wil de M.R. iedereen bedanken voor de fijne
samenwerking. Voor volgend schooljaar zijn de data bekend.







Woensdag 20 september Someren 18.00 uur
Maandag 13 november Deurne 19.30 uur
Donderdag 25 januari Someren 19.30 uur
Maandag 12 maart Deurne 19.30 uur
Dinsdag 15 mei Someren 19.30 uur
Woensdag 13 juni Deurne 19.30 uur

Als je hierbij aanwezig wil zijn kan dat altijd. Het is wel fijn wanneer je dit vooraf
even aangeeft. De agenda wordt dan ook toegezonden.
Allemaal een fijne vakantie.
Namens de M.R, Willemien Geers

Nieuws uit groep M4
Sinds de meivakantie zit Marly bij ons in de klas. Ze is er nu al een aantal weken
en dit vinden wij allemaal heel erg gezellig!

Zomeractie bibliotheek
De bibliotheek heeft voor deze zomervakantie een
leuke actie voor de kinderen vanaf groep 3 :
Duik met een boek de zomer in!

Duik met een boek
de zomer in!
Met deze actie willen we promoten dat kinderen lekker
blijven lezen in de zomervakantie.
Naast leesplezier willen we
hiermee bereiken dat de kinderen niet terugvallen in
leesvaardigheid.
Wat houdt de actie in?

Met een kwartier
lezen per dag wordt
de woordenschat
uitgebreid met
1000 woorden
per jaar.

1. In de bibliotheek kan vanaf 10 juli het boekje
“Duik
met een boek de zomer in” opgehaald worden.
2. Hierin noteren ze welk boek ze in de zomervakantie gelezen hebben en bij
elk gelezen boek krijgen ze van de bibliotheek een emoji-sticker.
3. Als ze 3 stickers bij elkaar gelezen hebben, worden ze beloond met een
gratis filmkaartje voor een filmvoorstelling in september bij een van de drie
deelnemende instellingen, de Cacaofabriek in Helmond, het Cultuurcentrum
Deurne of de Ruchte in Someren.
We wensen jullie een fijne zomervakantie en veel leesplezier.
Met vriendelijke groeten,
De leesconsulenten van bibliotheek Helmond-Peel
Wil je met deze actie meedoen dan kun je dat doorgeven aan juf Aquilien. Zij zal
er dan voor zorgen dat je het boekje in je bezit krijgt.

Data
3+6 juli
10 juli
13 juli
14 juli
17 juli t/m
25 augustus
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Oudergesprekken
Stoeltjesdag
Schoolverlatersavond
Laatste schooldag

: Zomervakantie

