Nieuwsflits 6
voor alle ouders/verzorgers en leerlingen van

Belangrijke data
Zaterdag 2 maart t/m zondag 10 maart 2019
Vrijdag 19 april t/m zondag 5 mei 2019

Carnavalsvakantie
Paas -/ Meivakantie

Mededelingen
-

-

Mocht onze school wegens b.v. een internet storing niet bereikbaar zijn op het vaste telefoonnummer
040-2515859, dan kunt u als optie ons mobiele telefoonnummer bellen: 06 – 14421231.
Dit nummer vindt u ook op onze website.
Berdie Oerlemans (leerkracht in VSO 4) is vanaf woensdag 20 februari weer terug van haar bevallingsverlof.
Zij werkt voortaan op maandag, donderdag en vrijdag.
Ook Moniek van Aaken (leerkracht in OZ 5) komt vanaf 11 maart weer terug van haar bevallingsverlof.
Gisteren heeft Marja v Kuyk (klassenass. SO5) afscheid genomen. Zij gaat genieten van haar vroegpensioen.

Parro app voor ouders/verzorgers
Hebt u toch ook al onze Parro app gedownload op uw computer of mobiele telefoon?
Hoe werkt het? Je downloadt op je smartphone of computer de app Parro. Hiermee kun je net als bij Whatsapp
berichtjes naar elkaar sturen. Dit kan 1 op 1, maar je kunt ook groepsberichten versturen. Ook kunnen er foto's
worden verstuurd, uitnodigingen voor bijeenkomsten, etc. Onze ervaring is dat hierdoor het contact met ouders
heel snel en direct kan verlopen. Dat is ook wat we willen, een kort lijntje houden met de ouders/verzorgers van
onze leerlingen. Parro kan ons hier bij helpen. Het werken met de Parro app is inmiddels in alle groepen gestart per
7 januari. We zijn enthousiast over het directe contact met ouders en ook van ouders/verzorgers horen we
enthousiaste reacties. Mocht u hierover vragen hebben kunt u altijd terecht bij de leerkracht van uw zoon of
dochter of bij de teamleider van de betreffende afdeling.

Stichting Meedoen S & B
Vanaf zaterdag 9 februari worden er in Son en Breugel wekelijks Zumba danslessen aangeboden aan jongens en
meisjes (vanaf 7 jaar) met een beperking. Het is een hartstikke leuke dansgroep, en zij zijn nog op zoek naar nieuwe
kinderen. Wil jij graag een keer meedoen? Stuur een mail naar: info@meedoensenb.nl
Aanbod:
Lerares:
Locatie:
Kleding:
Contributie:
Inschrijven:
Proefles:

Zumba danslessen op zaterdagochtend van 9.30-10.30u
Tatjana Tempelaars van Tati’s dance agency
Oase, Dommelstraat 10a in Son en Breugel
Makkelijk zittende sportkleding en stevige sportschoenen (geen ballet- of jazzschoenen)
De contributie bedraagt € 22,50 euro per maand (ongeacht het aantal lessen per maand).
In de schoolvakantie zijn er géén danslessen.
Het inschrijfformulier kun je downloaden via de website www.tdanceagency.nl
Een proefles is gratis
28-2-2019

Nieuws uit de MR
-

Berry van de der Meij is gekozen als nieuw ouderlid voor de MR.
De MR heeft de studiedagen voor het schooljaar 2019/2020 goedgekeurd.

Informatie avond GGD betreft bedplassen
Op dinsdag 12 maart organiseert de GGD Brabant-Zuidoost hierover in samenwerking met gastsprekers een
informatie avond in het St. Annaziekenhuis in Geldrop van 19.45 tot 22.00 uur. De kosten (incl. informatiemateriaal)
zijn 3 euro. Aanmelden hiervoor kan via www.ggdbzo.nl. Voor vragen hierover kunt u bellen met 088 0031422.

Open dag Wasven 16 maart 2019 tussen 10.00 en 15.00 uur
Tijdens de week van de zorg houdt Wasvenzorg een open dag.
Op zaterdag 16 maart kun je kennis maken met hun vakgerichte dagbesteding in de Wasvenboerderij. En meedoen
is leuker dan alleen kijken! Tijdens de open dag zijn er verschillende activiteiten die je kan uitvoeren. Misschien vind
jij het wel leuk om hier te komen werken? Of ben je gewoon nieuwsgierig naar wat we allemaal doen in het
Wasven? Iedereen is welkom! Heeft u vragen? Neem dan contact op met zorg@wasven.nl of 040-7870709.

Concerti Fetti 29 mei 2019
Op woensdag 29 mei 2019 vindt in het Beursgebouw Eindhoven de 20e editie van
Concerti Fetti plaats.
Bij een 20e verjaardag hoort een groot feest en dat gaat er dan ook gebeuren! Er
vindt in ieder geval een fantastische line-up plaats met o.a. Frans Bauer,
Snollebollekes, Corry Konings, Django Wagner, De Alpenzusjes, Ferry de Lits, Danny
Smoorenburg en natuurlijk is de presentatie wederom in handen van Harold
Verwoert.
Toegangskaarten à € 10,-- (incl. BTW) zijn vanaf nu ook online te bestellen via:
https://tickets.berkmusic.nl/kaarten/concerti-fetti-ht-concert-2019.
Daarnaast zijn de kaarten nu ook weer verkrijgbaar bij verschillende voorverkoop adressen zoals Brownies &
Downies Eindhoven, Valkenswaard en Geldrop, Kunst & Ko Eindhoven en Splendid Sportcentrum in Eindhoven.
Voor meer informatie kunt u ook kijken op: www.concertifetti.nl.

Jongerendisco’s
Op vrijdag 29 maart 2019 van 19.30 – 21.30 uur vindt er vanuit Severinus weer een jongerendisco plaats in
Uitgaanscentrum “de Kers” Oude Kerkstraat 1, 5507 LA Veldhoven (Oerle). 1e consumptie is gratis.
Deze Discoavond is speciaal voor jongeren van ongeveer 16 tot 35 jaar.
Tevens vindt er in ’t Struikske (Struyckenstraat 10, 5652 GM Ehv.) op 9 maart 2019 van 20.00 uur tot 22.30 uur een
gezellige jongeren(carnavals) disco plaats. Deze wordt verzorgd door Stichting ’t Struikske. De entree is 2,50 euro en
een glaasje fris kost 0,70 euro.

KluppluZ
KluppluZ, onze partner voor buitenschoolse opvang in de schoolvakanties en aansluitend
aan de schooldag tot 18.30 uur, heeft nog steeds plaatsen vrij. Wil je je kind aanmelden
hiervoor dan kan dat op telefoonnummer: 040-2948939 of mail naar info@kluppluz.nl.
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