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NIEUWSFLITS nr . 14

Nieuws van de directie
Afgelopen woensdag hebben we een waardevolle
studiedag gehad. We zijn met elkaar in gesprek gegaan over hoe we onze visie meer zichtbaar kunnen
maken binnen de school. Een tip die we ook vanuit de
inspectie hebben ontvangen tijdens het bezoek van
hen in oktober. Daarnaast heeft juf Maartje een inspirerende presentatie gegeven over leesmotivatie
voor alle groepen van de school. We hebben leuke
ideeën gekregen. Misschien heeft u thuis al iets voorbij horen komen. De dag is afgesloten met een leuke
opdracht, die verzorgd werd door onze stuurgroep
Human Dynamics waarbij verbinding en plezier
voorop stonden.
Inzamelingsactie Oekraïne
Milou Adelaars uit gr 7 kwam afgelopen week met
het idee om lege flessen in te verzamelen met de
hele school en het geld wat we hiermee ophalen aan
het goede doel Giro 555 te schenken. Samen met de
KMR hebben we dit idee afgelopen week uitgewerkt.
· We starten morgen, op vrijdag 8 april met de actie
t/m donderdag 21 april.
· Op vrijdag tijdens de Koningsspelen maakt de KMR
samen met Milou het bedrag bekend aan de hele
school.
Coronaregels op een rijtje
We zijn blij dat we de meeste maatregelen rondom
Corona los hebben kunnen laten.
Eén richtlijn geldt echter nog steeds;
Bij klachten wordt testen geadviseerd. Bij een positieve testuitslag geldt nog steeds de quarantaine van
vijf dagen.
Op school zijn nog voldoende zelftesten beschikbaar.
Mocht u zelftesten nodig hebben, dan horen we het
graag en kunt u dit aangeven bij de leerkracht van uw
kind. Wanneer uw kind in quarantaine moet en niet
ziek is, zullen we zorgen voor schoolwerk voor thuis.
We zullen geen online les meer verzorgen.
Op het moment zijn een flink aantal kinderen "gewoon" ziek. Wanneer kinderen "gewoon" ziek zijn,
hoeven zij geen schoolwerk thuis te maken.

Donderdag 7 april 2022

Wanneer zij niet meer ziek zijn, kunnen zij namelijk
meteen weer naar school.
Verkeersveiligheid rondom de school
We merken helaas dat er de laatste tijd weer regelmatig gevaarlijke situaties ontstaan rondom het zebrapad. Auto's stoppen bij de gele lijnen naast het zebrapad of soms zelfs op het zebrapad om kinderen uit
te laten stappen. Ook merken we dat er hard wordt
gereden terwijl er kinderen willen oversteken. We
willen u vragen om uw auto te parkeren, desnoods
een stukje verder weg zodat uw kinderen rustig uit
kunnen stappen en de kinderen ook veilig kunnen
blijven oversteken bij het zebrapad. Veiligheid boven
alles.
De Kinderverkeerscommissie zal binnenkort ook samen met de Kindermeedenkraad een actie opzetten
om hier extra aandacht aan te schenken.
Studiemiddag
Volgende week donderdagmiddag 14 april staat de
volgende studiemiddag gepland.
De kinderen zijn die dag om 12.30 uur uit en eten
thuis. Wij zullen ons deze middag met het team buigen over de formatie voor aankomend schooljaar en
het visietraject vervolgen waar we op 30 maart tijdens de studiedag mee gestart zijn.
Tot de volgende Nieuwsflits!
Vera van der Linden

Koningsspelen

Jarigen

Op vrijdag 22 april 2022 doet onze school weer mee
aan de Koningsspelen. We hebben dan met hele
school een gezellige sportdag. Op de Beekweide gaan
we met de hele school sporten en spelletjes doen.
Er is een apart programma voor groep 1-2, groep 3-4,
groep 5-6 en groep 7-8.

Tot 21 april 2022

We hebben al veel aanmeldingen ontvangen om te
komen helpen tijdens de spelen op de Beekweide.
Hiervoor hartelijk bedankt!
Maar we zijn nog op zoek naar ongeveer 15 vrijwilligers om er een leuke, sportieve dag van te maken. Dus doe ook mee!!
U kunt zich inschrijven door een mail te sturen naar de
Oudervereniging: ov.stjozef@eenbes.nl
Wanneer u zich inschrijft om mee te helpen, wilt u dan
even laten weten:




wat de naam van uw kind(eren) is,
in welke klas uw kind(eren) zit(ten),
en bij welke groep u de voorkeur heeft tijdens
om tijdens de sportdag te helpen (groep 1/2,
groep 3/4, groep 5/6 of groep 7/8)

Wij hopen op veel hulp.
Met vriendelijke groet,
De Koningsspelen commissie.

7 apr

Anna

3A

7 apr

Fiene

4C

9 apr

Lara

4C

9 apr

Noor

5B

9 apr

Gijs

6A

9 apr

Eliza

4B

10 apr

Sem

6A

10 apr

James

3A

13 apr

Lisa

7A

15 apr

Nienke

8B

16 apr

Elise

3A

16 apr

Giorgo

0-1-2D

17 apr

Bas

7A

18 apr

Milou

0-1-2D

18 apr

Zhi Sen

6A

18 apr

Juf Esther

0-1-2A

19 apr

Finn

6B

19 apr

Meester Rudi

7B

20 apr

Juf Kim

Dir

Van harte gefeliciteerd!

Stichting Avondvierdaagse Geldrop
De organisatie van het evenement voor 2022 is al
weer in volle gang om eindelijk weer de avondvierdaagse van 7 t/m 10 juni voor jullie te kunnen verzorgen. Online inschrijven kan vanaf 15 april en
houd onze socials en website in de gaten voor de
laatste updates!

Agenda vergaderingen, evenementen en
mededelingen:
Ma. 11 april:
Wo. 13 april:
Do. 14 april:
Vr. 15 april:
Ma. 18 april:

MR-vergadering
GMR-vergadering
Studiemiddag. Alle kinderen zijn
vanaf 12.30u vrij en lunchen thuis.
Paasviering
2e Paasdag

wordt uitgenodigd voor deelname aan de Sterrenslag. Nadat je deze brief hebt ontvangen dien je binnen 5 werkdagen het verschuldigde inschrijfgeld per
bank te betalen. Wanneer hieraan is voldaan is het
team definitief voor de Sterrenslag ingeschreven.
Wijzigingen t.a.v. teamnaam e.d. zijn dan niet meer
mogelijk. Teams die uitgeloot zijn krijgen ook bericht
van de organisatie.
Informatie voor de jeugd
Voor de jeugd zijn er weer 3 categorieën: onderbouw
(groep 3, 4, 5), bovenbouw (groep 6, 7, 8) en voortgezet onderwijs (t/m 17 jaar). We bedoelen de groep
waar je na de zomervakantie naartoe gaat. Groep 8 is
dan dus 1e klas voortgezet onderwijs. De spelen van
de jeugd worden op zaterdag 17 september gespeeld. • Een team bestaat uit minimaal 6 en maximaal 8 kinderen en heel belangrijk, een fanatieke
teamleider van minimaal 21 jaar of ouder. • Het is de
bedoeling dat het team een joker maakt. Natuurlijk in
stijl van het thema. De mooiste joker wint een prijs. •
De joker kun je inzetten bij een spel waar je goed
denkt te presteren om zo je punten te kunnen verdubbelen

Hét sportiefste evenement van Geldrop.
In het weekend van 16, 17 en 18 september 2022
wordt de Beekweide achter het station in Geldrop
omgetoverd tot een zeskamp voor jong en oud. Deelnemende teams gaan als een speer over de stormbanen en door het glibberige modderbad en strijden om
de eerste plaats. Voor toeschouwers is er ook genoeg
bekijks. In de grote feesttent zijn er tijdens het weekend verschillende optredens. Het inschrijfgeld voor
jeugdteams bedraagt €150 en voor volwassenenteams €250.
Hoe kan ik me inschrijven?
Zowel jeugd- als volwassenenteams kunnen deelnemen aan de Sterrenslag. Dit jaar kun je alleen online
via onze website inschrijven met een compleet ingevuld ploegenformulier. De inschrijving start 4 april.
Na 16 mei wordt er door de organisatie geloot en
ontvangen 80 teams een brief of zijn of haar team

Informatie voor de volwassenen
Voor de volwassenenteams is de minimumleeftijd 18
jaar. De spelen voor de volwassenen worden op zondag 18 september gehouden. • Een team bestaat uit
minimaal 6 en maximaal 8 personen en 1 teamleider.
Leeftijd van de teamleider moet minimaal 21 jaar
zijn. • Op de zaterdagavond zal er dit jaar weer een
pubquiz plaatsvinden. Het is de bedoeling dat je met
je team deelneemt aan deze avond. Tijdens deze
avond kunnen de teams punten verdienen. Deze punten tellen mee als volwaardig onderdeel van de Sterrenslag.
Inschrijven: http://www.sterrenslag.org/inschrijven.html

