
 

NIEUWSBRIEF  

april 2016 
Beste ouders, 
verzorgers, 
 
Al op de ouderavond aan 
het begin van het 
schooljaar heb ik u verteld 
dat ik het belangrijk vind 
dat er op onze school 
Nederlands wordt 
gesproken. Het is voor de 
ontwikkeling van de 
woordenschat van de 
kinderen belangrijk dat zij 
zoveel mogelijk de 
Nederlandse taal horen. 
Daarnaast getuigt het van 
respect naar elkaar om één 
taal te spreken die iedereen 
verstaat. Dat geldt niet 
alleen voor de kinderen, 
maar ook voor de 
volwassenen die op onze 
school zijn. Ik heb dit 
enkele weken geleden ook 
besproken met een groep 
Marokkaanse ouders waar 
Souad bij was, en laatst nog 
met twee Marokkaanse 
vaders die deel uitmaken 
van de Buurtouders. Met 
name die laatste twee 
vaders hebben mij gesterkt 
in mijn standpunt om 
Nederlands te praten op 
onze school, zij waren het 
er helemaal mee eens. 
Natuurlijk kan ik mij 
voorstellen dat ouders die 
net in Nederland zijn 
komen wonen steun zoeken 
bij een andere ouder om te 
begrijpen wat er gevraagd 
en gezegd wordt, daar zult 
u mij niet over horen. 
Ik hoop dat u, uit respect 
voor u en de ander, aan 
mijn verzoek gehoor zult 
geven. 
 

En nu even twee weken 
vrij….! Ik hoorde dat het 
zou gaan sneeuwen….. Nee 
toch?? 
 
Tot de volgende 
Nieuwsbrief. 
 
Vriendelijke groet, 
 
Joep de Boer 

 
 
 
Kind-Kunst-Kerk in 
Zaltbommel 
 
Vijf PKN-kerken in de 
Bommelerwaard en de 
Bommelse Kunstroute  
hebben de handen ineen 
geslagen en organiseren op 
zaterdagmiddag  
21 mei een creatieve 
middag voor kids van 8 jaar 
en ouder. 
Je kunt kiezen uit één van 
de volgende workshops: 
1. Zeefdruk op T-shirt met 
Annemoon Mulder; 
2. Collage maken met Jos 
van der Wedden; 
3. Chinees 
penseelschilderen met 
Sonja de Jongh; 
4. Schilderen op doek met 
Rien van der Loeff. 
Kijk voor meer informatie 
en AANMELDEN op: 
http://rjb.bruchem.net/ 
 

De kosten voor deelname 
bedragen € 5,-. Aanmelden 
graag vòòr 14 mei. 
Er is slechts plaats voor 10 
deelnemers per workshop! 
De Kind-Kunst-Kerk 
WORKSHOPS worden 
gehouden op 
zaterdag 21 mei, van 13.30 
tot 16.00 uur in de 
PKN Kerk – Het Anker, 
Vergtweg 87 in Zaltbommel. 
De werkstukken van de 
deelnemers maken tijdens 
de Bommelse 
Kunstroute deel uit van een 
echte expositie! 

 
 
Nieuwsbrief Spel& mei-

juni 

Als extra bijlage vindt u bij 

deze nieuwsbrief de 

nieuwsbrief van Spel&. In 

deze nieuwsbrief staan alle 

activiteiten die uw kind in 

de komende periode kan 

gaan doen.  

 

Eindtoets Cito 

Dinsdag, woensdag en 

donderdag (19 t/m 21 april) 

hebben de kinderen van 

groep 8 de Eindtoets van 

Cito gemaakt. 

De resultaten van de 

leerlingen worden rond 11 

mei verwacht. 

 

Kamp groep 7 en 8 

Ook dit jaar gaan de 

groepen 7 en 8 naar het 
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vakantiepark Beekse Bergen 

in Hilvarenbeek. Groep 7 

vertrekt op maandag 23 mei 

om 9.00 uur vanaf onze 

school. De kinderen komen 

terug op woensdag 25 mei 

rond 14.00 uur. 

Groep 8 vertrekt op 

woensdag 25 mei om 10.00 

uur en wordt op vrijdag 27 

mei om 15.00 uur terug 

verwacht. 

Alle bagage gaat 

mee in een busje. 

Op vrijdagmiddag 

om 15.00 uur wordt 

de bagage van alle 

kinderen weer terug 

bezorgd (ook van de 

leerlingen van groep 

7). Een tas voor 

overdag kan in de 

auto’s worden 

meegenomen. 

Beide groepen zijn nog op 

zoek naar ouders, 

verzorgers, opa’s, oma’s 

die de kinderen naar en van 

het vakantiepark in 

Hilvarenbeek kunnen 

vervoeren. 

Na de meivakantie krijgen 

ouders een brief met 

nadere informatie. De 

kinderen krijgen informatie 

en instructies van de 

leerkracht. 

 

Bezoek Rijksmuseum 

groep 6 en 7 

Op dinsdag 19 april zijn de 

groepen 6 en 7 op excursie 

naar het Rijksmuseum in 

Amsterdam geweest. Daar 

hebben zij meer geleerd 

over de kunstgeschiedenis 

van Nederland. Groep 6 had 

een workshop genaamd 

Middeleeuwse Krabbels en 

Krullen. Groep 7 had een 

workshop genaamd Goede 

Daden Slechte Daden. Beide 

groepen hebben ook een 

korte rondleiding gehad 

door het museum. Vooral 

De Nachtwacht maakte 

indruk op alle kinderen. 

Foto’s zijn terug te vinden 

op onze website en 

facebookpagina. Een 

geslaagde dag! 

 

 

 

Koningsspelen 

Wilt u ons a.s. vrijdag 22 

april ook komen helpen met 

de spelletjesochtend op 

school voor Koningsdag? 

Geeft u zich dan op via het 

strookje of de leerkracht 

van uw kin(eren). Wij 

kunnen nog wel een aantal 

ouders gebruiken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijke data: 

  

- 22 april 

Koningsspelen 

- 25 april t/m 6 mei 

Meivakantie 

- Woensdag 11 mei 

groep 7 praktisch 

fietsexamen. 

- Maandag 16 mei 2e 

Pinksterdag 

- Maandag 23 t/m 

woensdag 25 mei 

kamp groep 7 

- Dinsdag 24 mei 

groep 4, 5 en 6 op 

schoolreis 

- Woensdag 25 t/m 

vrijdag 27 mei 

kamp groep 8 

- Woensdag 25 mei 

volgende 

nieuwsbrief. 

 

 
 


