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Planning komende weken
Datum
12 april

Activiteit
14.15 uur
Eindevaluatie project Samen
Beter Lezen

13 april

Onderwijsstaking in
Noord-Brabant en Limburg

Het schoolgedeelte
van ons kindcentrum
is gesloten.

Meer informatie
De ouders van de kinderen die aan dit project meedoen
hebben hierover via de groepsleerkracht meer informatie
gekregen.
De onderwijs-medewerkers van de Kastanjelaar sluiten zich aan
bij de provinciale acties.
Meer hierover in ouderinfo 13 en in ouderinfo 14.
Deze ouderinfo’s kunt u vinden op de website van ons
kindcentrum onder het kopje nieuws.

17 en 18 april
20 april
23 april t/m 4
mei
8 mei

IEP eindtoets
Koningsspelen
Meivakantie

De kinderen van groep 8 maken de IEP eindtoets.
Meer hierover in deze ouderinfo.

Luizencontrole

10 en 11 mei
13 mei
16 mei
17 mei
13 juni

Hemelvaart
Moederdag
Techniekochtend op school
Ouderinfo 16
18.30 uur
Afsluiting muziekproject
groepen 3-4-5

Alle kinderen vanaf de kleutergroepen worden gecontroleerd
op luizen en/of neten.
De kinderen zijn vrij.
Meer hierover in deze ouderinfo.
Meer hierover in ouderinfo 14. Deze kunt u lezen op de website
van ons kindcentrum onder het kopje nieuws.

Dank je wel vrijwilligers fietsexamen groep 7
Het is gelukt om voldoende vrijwilligers te vinden voor
het fietsexamen van groep 7.
Het examen is doorgegaan en wij zijn trots om te
kunnen melden dat alle kinderen voor zowel het
theorie- als het praktijk-gedeelte zijn geslaagd.

Wij feliciteren
Jan, Just, Jarno en Shania
met hun vormsel.

Geld gevonden
Voor de derde keer dit schooljaar is er geld gevonden
op het schoolplein voor de school. Het gaat deze keer
om een groter bedrag. Denkt u dat het geld van u is,
neem dan contact op met onze directeur, Karin van
den Berkmortel.

Op vrijdag 20 april
hebben we op ons kindcentrum de Koningsspelen.
We starten deze dag met een heerlijk ontbijtje in de
eigen klas.
Na de Koningsdans (lied Fitlala) in de klas wordt via de
live uitzending het startsein van de Koningsspelen
gegeven en zullen de onder- en middenbouw gaan
genieten van spelletjes rondom de school.
De bovenbouw heeft een toernooi met verschillende
spelen op het voetbalterrein in Milheeze.
U bent natuurlijk van harte welkom om vanaf 9.55 uur
te komen kijken tijdens de spelen.
De peuters en de kinderen van het kinderdagverblijf,
die deze dag aanwezig zijn, doen ook mee met het
ontbijt en enkele spelletjes rondom de school.
Het is niet nodig om deze dag fruit o.i.d. mee te
nemen.
Zou u uw kind uiterlijk donderdag 19 april een bord
en bestek in een plastic tas mee willen geven?
Voor kinderdagverblijf en peuterspeelzaal is dit niet
nodig.
De werkgroep Koningsspelen, juf Suzanne en juf
Mirjam.
Techniekochtend
De voorbereiding voor de techniekochtend op 16 mei
zijn bijna rond.
We hebben al een heleboel aanmeldingen van ouders,
verzorgers, opa’s en oma’s die ons hierbij willen
helpen.
We zoeken wij nog maar twee mensen en dan is alles
rond. Heeft u geen verstand van techniek dan is dat
helemaal niet erg als u de kinderen maar kunt
begeleiden. Wilt u woensdagmorgen 16 mei een
groepje kinderen begeleiden dan kunt u uw naam
opschrijven op de inschrijflijst die op de deur van het
klaslokaal hangt of dit doorgeven aan de
desbetreffende leerkracht.

Kent u echte techniekmensen? Dan zou het fijn zijn als
die ook mee komen helpen. Hoe meer activiteiten er
zijn hoe kleiner we de groepjes kinderen kunnen
maken.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw hulp.
De techniekwerkgroep, juf Jesse en juf Helma.

Ouderportaal
Kijkt u even naar uw gegevens op ouderportaal?
We zien dat de gegevens van verschillende ouders
zichtbaar zijn voor alle gebruikers van ouderportaal.
Dus ook voor ouders van andere kinderen.
Als dit een bewuste keuze van u als ouder is, dan is
het goed.
Mocht dit niet het geval zijn dan moet u dit zelf even
veranderen. Hoe dit moet kunt u vinden in de
handeling ouderportaal voor ouders
https://support.basisonline.nl/bestanden/137/Handle
iding-voor-ouders.pdf op bladzijde 5.

Ingezonden
Zeskamp voor basisschoolkinderen
Het Brabants Studenten Gilde
organiseert op vrijdag 13 april
de sportieve kinderactiviteit
als onderdeel van de
Landdagen. Het is een
zeskamp, dus zorg ervoor dat
ze kleren aan hebben die vies
mogen worden. Sportschoenen is
geen
vereiste, maar wel handig. De
kinderen zullen in teams tegen elkaar strijden om de
hoofdprijs. Er is een springkussen aanwezig voor de
kleinere jeugd.
We verzamelen direct bij Milheezer Boys en eten geen
lunch samen gezien er ’s ochtends geen school is. Er is
wel ranja en fruit aanwezig. Bij slecht weer
verzamelen we bij de gymzaal. Hou dus de
berichtgeving in de gaten via app of Facebook
‘Landdagen Milheeze 2018’, of als je het niet zeker
weet bel Bertus 0631358009.
Wat: Zeskamp
Wanneer: Vrijdag 13 april 12:30 tot 15:00
Waar: Voetbalveld Milheezer Boys
Leeftijdsgroep: Basisschool
Aanmelden niet nodig

Ingezonden
Koningsdag 2018

Dit jaar organiseert Comités Milheeze wederom
activiteiten op Koningsdag voor de kinderen t/m
groep 8 uit Milheeze.
Maar…. deze dag zal er anders uit gaan zien dan
voorgaande jaren!
Kun jij goed versieren, timmeren, knutselen en
springen…..dan is deze Koningsdag echt iets voor jou!
Wat gaan we dan doen ?
Je krijgt bij aanvang een strippenkaart uitgereikt. Met
deze strippenkaart kun je deelnemen aan diverse
leuke activiteiten en ook wat lekkers krijgen bij
diverse kraampjes. Daarnaast kun je, net als
voorgaande jaren, springen op de spectaculaire
springkussens.
Hoe laat starten we ?
Om 9.30 uur starten we op het Pastoor Simonisplein.
Neem je fiets mee!
Waarom de fiets?
Direct om 9.30 uur ga je de fiets versieren,
benodigdheden hiervoor krijg je bij aanvang.
Om 10.15 uur is de officiële opening op het Pastoor
Simonisplein.
Met je versierde fiets ga je om 10.45 uur, onder
begeleiding van de fanfare, een rondgang door
Milheeze maken. Onderweg kan iedereen zien hoe
prachtig jullie fietsen zijn geworden.
Wat gaan we daarna doen?
Om 11.15 uur starten de activiteiten op het plein en
kun je gebruik maken van je strippenkaart. Je mag zelf
kiezen wat je wilt gaan doen en hoe lang je dit wilt
doen!
Tot hoe laat kan ik de strippenkaart gebruiken?
Om 14.00 uur eindigen de activiteiten.
Wat is belangrijk voor mijn papa en/of mama om te
weten?
 ‘Oude kleding’ dragen omdat er geverfd kan
worden;
 Is je kind later dan 9.30 uur aanwezig, dan kan
de strippenkaart vanaf 11.15 uur afgehaald
worden bij de kraam van Comités Milheeze;
 Er zijn kraampjes om te zorgen voor de
‘inwendige mens’.

Route
Pastoor Simonisplein – Kerkeind – Elsenstraat –
Akkerweg – Antoniusstraat - Pastoor Boeyenstraat –
Griensvenstraat
Vrijwilligers
Deze dag kan niet slagen zonder vrijwilligers. Wil jij
graag helpen bij de activiteiten, meld je dan aan per email : Comitemilheeze@gmail.com . Opgave graag
voor 20 april. Je kunt al vrijwilliger zijn vanaf de
leeftijd van 14 jaar.
Omdat de kinderen dit jaar niet ingedeeld worden in
groepjes, willen we ouders/grootouders vragen om
met hun kind(eren) naar deze dag te komen. Ook
kinderen onder de 4 jaar zijn van harte welkom.
Tot dan!
Comités Milheeze
Ingezonden
Ouderavond 19 april
Mijn kind heeft autisme…. Wat nu?
Op 19 april 2018 houdt het samenwerkingsverband
Helmond-Peelland PO een ouderavond over dit thema
onder de titel “Mijn kind heeft autisme… Wat nu?”
De avond gaat over wat te doen als er een vermoeden
van of diagnose autisme is.
 Waar en via welke weg kunnen ouders en kind
hulp krijgen?
 Wat zijn de regelingen?
 Welke organisaties kunnen helpen?
 Hoe wordt dat bekostigd?
 Welke vragen kun je stellen?
Op deze avond zal Saskia Sliepenbeek van het Autisme
Steunpunt Zuidoost-Brabant, samen met een
medewerker van de gemeente Helmond en van het
Regionaal Autisme Centrum meer hierover vertellen.
Er is ook ruimte om vragen te stellen. Er zal ook
informatie aanwezig zijn van de Nederlandse
Vereniging voor Autisme. (NVA)
De ouderavond is op donderdag 19 april 2018 van
19.30 tot 21.00 uur in het gebouw van de Antoon van
Dijkschool aan de Berkveld 19 in Helmond.
Ouders en professionals kunnen zich aanmelden bij
het samenwerkingsverband Helmond-Peelland PO
via i.houthooft@swv-peelland.nl .
Samenwerkingsverband Helmond-Peelland PO.

