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Verjaardagen:
Lars (gr 7-8), Robin (gr 1-2) en Dex (gr 3-4), van harte gefeliciteerd!

Ouder-kindgesprekken
Over twee weken zijn er weer ouder-kindgesprekken. De intekenlijsten daarvoor hangen
vanaf maandag 18 september bij de groepen. Loopt u ’s middags na school even binnen om
in te tekenen?
Afspraken rondom eten en drinken op school
Zo aan het begin van het schooljaar frissen we nog even de ‘
afspraken rondom eten in de pauzes en traktaties op:
- Voor de pauze van 10.15 uur brengen de kinderen fruit en/of drinken mee.
- Voor de lunch brood en drinken (geen koeken of snoep).
- Traktaties worden bescheiden gehouden zodat ze in de pauzetijd opgegeten kunnen
worden en kinderen niet het gevoel hebben dat ze moeten wedijveren voor de beste
traktatie.
Samen zorgen we voor een gezonde school.
Informatieavond
Vanavond (14 september) zijn de informatieavonden voor de groepen 3-4 en 7-8.
Informatie avond groep 3-4, aanvang 20.30 uur
Informatie avond groep 7-8, aanvang 19.00 uur
Schooluitje 26 september
Op 26 september gaan we weer met z’n allen op pad. Alles is tot in de puntjes ‘
geregeld en alle hulp die nodig is, is ingeschakeld.
Het belooft weer een superleuke dag te worden!
Ouderhulp
Afgelopen maandag heeft u per mail een formulier toegezonden gekregen waarin we om
ouderhulp vragen bij diverse activiteiten gedurende het schooljaar.
Zou u dit formulier z.s.m. ingevuld weer op school in willen leveren?
Techniek
Meccano is techniek, Meccano is bouwen en Meccano is voor jongens en meisjes!!
Van racewagens en helikopters tot robots en gebouwen. Je kunt zelfs de Eifeltoren en het
Empire State Building maken. Bouwen met Meccano is niet alleen leuk, maar je krijgt er ook
nog eens technisch inzicht van. Erg handig bij de rekenles.
Samen met Meccano experts ga je een middag aan de slag.

Wanneer: woensdag 25 oktober van 14.00 – 15.30 uur
Waar: TechniekHuys Veldhoven, De Run 42-50
Kosten: € 3,50 Aanmelden: mail naar info@cultuurplazadekempen.nl vóór 11 oktober
WEES ER SNEL BIJ WANT VOL = VOL
NummerEen
Op de BSO in Knegsel hebben we ook weer veel leuke dingen gedaan. De eerste twee weken
na de zomervakantie was het erg warm buiten. We hebben dan ook nog lekker van het weer
genoten en buiten tenten gebouwd, tafeltennis gespeeld en balspelletjes gedaan. We
hebben ook weer enkele lekkere dingen gemaakt zoals appelflapjes, wafels en cake met
banaan en chocolade. Natuurlijk moeten we dan ook nog proeven wat we gemaakt hebben.
Nou de BSO kinderen kunnen lekker koken hoor.
Ze vonden het zelf ook erg lekker wat ze gemaakt hadden. We hebben natuurlijk ook weer
wat regenachtige dagen gehad. Dan is het echt weer om lekker binnen spelletjes te spelen.
We hebben ook het spelletje memory gespeeld met dingen uit de natuur. We zijn toen met
alle kindjes van de BSO erop uit gegaan om buiten dingen van de natuur te zoeken. De
kinderen hadden stokjes, eikeltjes, kastanjes, stenen, veren en blaadjes gevonden en hier
hebben we gezellig memory mee gespeeld wat erg leuk was.
Veel groetjes van de BSO kinderen!

