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Verjaardagen:
Geen jarigen in de komende twee weken!
Info avonden
Denkt u er nog aan dat er info avonden gepland staan op maandag 3 september voor groep
5-6 en groep 1-2 en op woensdag 5 september voor groep 7-8 en groep 3-4.
Tijden op maandagavond;
groep 5-6 van 19.00 uur tot 19,.45 uur
groep 1-2 van 20.00 uur tot 20.45 uur
en de tijden op woensdag;
groep 7-8 van 19.00 uur tot 19.45 uur
groep 3-4 van 20.00 uur tot 20.45 uur
De data en tijdstippen staan ook in de jaarkalender vermeld.
Nieuws uit groep 1-2
We hebben deze week een hele goede start gemaakt met 16 kinderen. Gwen en Gijs zijn de
nieuwkomers.
In onze groep werken we rondom thema’s. Het eerste thema heet ‘Dit ben ik’.
Elke week leren we een nieuwe letter en de letter van deze week is de letter i van ik.
Vandaag hebben we samen een brief naar juf Steffi gestuurd met heel veel stickers erop en
16 kusjes van ons allemaal.
Ook hebben we deze week al een wandelingetje gemaakt in de buurt waarbij we op zoek zijn
gegaan naar cijfers.
We hebben ontdekt dat elk huis een nummer heeft en dat er nummers op brievenbussen,
auto’s en zelfs op lantaarnpalen staan.
De kinderen zouden thuis kijken welk huisnummers er bij hun op het
huis staat.
Ook hebben we het volgende liedje geoefend.
Samen spelen op het plein.
Rennen, hollen, springen, tikken,
wie moet ‘m zijn?
Maar kijk goed om je heen.
Je bent hier niet alleen.
Samen, samen spelen op het plein.
Tijdens het werkuur wordt het al volop spontaan gezongen wat voor een heel gezellige sfeer
zorgt.
Groetjes uit groep 1-2

Studiedag
Woensdag 12 september zijn alle leerlingen vrij i.v.m een studiedag voor het team.
Click
Het is weer zo ver! Bijna gaat de nieuwe Click Sport periode weer van start.
Deze week krijg je het Click magazine mee naar huis. Het magazine heeft een nieuwe
uitstraling gekregen. Als je deze openklapt verschijnt er een kalender en kun je kiezen uit
allerlei sportieve en culturele pakketten. Let op: vanaf deze periode starten we met online
betalen.
In de gemeente Eersel kun je op 3 verschillende dagen inschrijven voor Click Sport.
Op maandag in Eersel op ’t veld achter ‘t Busseltje (pakket 2).
Op dinsdag in Vessem grasveld de Spil (pakket 6). Ook op dinsdag in Eersel voor kleuters op
’t veld achter ’t Busseltje (pakket 9).
Op donderdag in Eersel op ’t veld achter ‘t Busseltje (pakket 12).
Er zullen dan in een periode van 8 weken, na school (16.00 uur tot 17.00 uur) verschillende
sporten worden aangeboden, waaronder: bootcamp i.s.m. de Fit Factory, we gaan naar
Scouting Eersel, Pokémon Go en nog meer gave sportieve activiteiten.
Schrijf je snel in (vóór woensdag 29 augustus) voor het juiste pakket via de website
www.clicksport.nl
Hopelijk tot bij Click Sport!
Een sportieve groet,
Freek Bijnen, Joris Klerks en Anne Roos
Vakdocent bewegingsonderwijs en Click Sport leiders gemeente Eersel

