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Carnavalsvakantie

Meneer Ruud (8b) wordt vervangen door juf Rita Wijtmans

Vrijdag 9 februari barst het grootste, gezelligste
carnavalsfeest van de Bundertjes los!
Onder leiding van Prins Finn en prinses Noa!
Wij starten om 8.45 uur met een grote polonaise.
Leuk als u erbij bent!
De kinderen mogen op deze dag gewoon fruit en drinken meebrengen!

Aankondiging panelavond voor ouders
Net zoals vorig jaar zijn er ook dit jaar onderwerpen en ontwikkelingen op De Bundertjes waarover we
graag met ouders van gedachten willen wisselen. Op dinsdag 6 maart om 19.30 uur is er een panelavond over de informatievoorzieningen vanuit school naar ouders. U kunt hierbij denken aan de
Bunderichtjes, losse berichten, facebook, klasbord en twitter. We nodigen u van harte uit om over dit
onderwerp met ons in gesprek te gaan. U kunt zich hiervoor aanmelden via: bundertjes@bundertjes.nl.
Even voorstellen
Hallo! Mijn naam is Cindy van Bussel en sinds januari werk ik in de instroomgroep.
Hiervoor heb ik op verschillende scholen (vooral in Geldrop waar ik woon) gewerkt en op twee
BSO’s. Ik heb erg veel zin om de jongsten van de school voor te bereiden op groep 1-2!
Glasvezel werkzaamheden
De werkzaamheden rondom ons Kindcentrum om de glasvezel aan te leggen zijn vorige week
gestaakt i.v.m. de slechte weersomstandigheden. Ze staan opnieuw gepland voor morgenmiddag,
woensdag 7 februari.
Bibliotheek op School
Om de boeken te beschermen moeten de kinderen die gebruik maken van onze BoS daarvoor een
(plastic) tas bij zich hebben om de boeken te vervoeren. Bij de paarse bakken die voor iedere klas
staan hangt een formulier waarop dat vermeld staat.
Carnaval op de peuterspeelzaal
Op de peuterspeelzaal staan donderdag 8 februari en vrijdag 9 februari in het teken van carnaval. Wij
gaan er twee gezellige dagen van maken! Alle kinderen mogen op deze dagen verkleed naar de
peuterspeelzaal komen. Ook is er verkleedkleding op de peuterspeelzaal aanwezig. Tijdens onze
“modeshow” kan ieder kind laten zien hoe mooi hij of zij is.
Groepen 0 t/m 2
Vandaag nam juf Janine afscheid van de kinderen in groep 1/2a. Zij gaat nu genieten van haar zwangerschapsverlof. We wensen haar een fijn verlof toe.

@ikcdebundertjes

https://www.facebook.com/bundertjes

Na de vakantie gaan we met onze kleuters weer aan de slag met een nieuw thema.
Deze keer gaat het over “het Museum”. Als we het over een Museum hebben, gaat het natuurlijk ook
over Kunst. Daarom zijn wij op zoek naar mensen die iets kunnen vertellen/laten zien over Kunst.
Zijn er papa’s, mama’s, opa’s, oma’s die hierin iets voor ons kunnen betekenen of kennen jullie iemand
die iets met Kunst van doen heeft? Laat het de juffen even weten.
Verder maken jullie ons blij met oude fotolijstjes en kosteloze materialen zoals lege flessen, boterbakjes
etc. Daarnaast is het de bedoeling dat ieder kind een schoenendoos mee naar school brengt na de
vakantie. Alvast bedankt voor jullie medewerking!
Groepen 4
Al weer bijna vakantie!
Donderdag nog de herkansing van de tafel van 5. Oefen nog even goed als dat nodig
is!
Dan kunnen we vrijdag samen naar de polonaise!
We hebben er zin in!
Groep 6b
Wat hebben we in de klas hard gewerkt deze week. Vooral aan onze prachtige carnavalswagens. De
kinderen hebben hier in groepjes aan gewerkt en het moet gezegd worden, het resultaat ziet er prachtig
en kleurrijk uit! Aankomende week is er in onze klas een snuffelstagiaire aanwezig. Haar naam is Julia
Kemps en zij zal ons komen helpen met allerlei activiteiten in de klas. Na de carnavalsvakantie staat te
toets van Naut thema 3 op de planning. De kinderen krijgen deze week de samenvatting mee naar
huis.
Groep 7
Verkeersexamen
Enkele belangrijke data met betrekking tot ons verkeersexamen:
Fietsenkeuring: maandag 19 maart
Theorie-examen: donderdag 5 april
Praktijkexamen: vrijdag 18 mei
Donderdag 5 april maken de kinderen van groep 7 hun theorie-examen. Op school oefenen we veel
met de verkeersregels en maken we proefexamens. Op de site https://examen.vvn.nl/oefenen kunnen
de kinderen dat thuis ook doen. Daarnaast zorgen we voor veel extra verkeersopdrachten en oude
examenonderdelen in het huiswerk.
De fietsenkeuring vindt plaats op maandagochtend 19 maart. Die ochtend worden alle kinderen met
hun fiets op school verwacht. We fietsen dan naar het terrein van De Braak waar de fietsen van alle
kinderen gekeurd zullen worden. Vandaag hebben alle leerlingen een lijst met keuringseisen mee naar
huis gekregen zodat u weet op welke punten de fiets gecontroleerd gaat worden. Op vrijdagochtend 18
mei vindt het praktijkexamen plaats. Alleen de kinderen die hun theorie-examen hebben gehaald en die
een goedgekeurde fiets hebben, kunnen aan dit examen deelnemen. Voor het praktijkexamen is het
belangrijk dat alle kinderen de examenroute een aantal keer gefietst hebben zodat ze goed voorbereid
zijn. De route staat het hele jaar door met bordjes aangegeven en kan dus nu al door de kinderen geoefend worden. Op de site http://fietsverkeersexamen.nl/ vindt u de route en meer informatie over de
gang van zaken rondom het verkeersexamen in Helmond. U kunt hier ook de lijst van keuringspunten
voor de fiets terugvinden.
Groepen 8
Zo, de open dagen en de adviezen zijn achter de rug. Binnenkort gaan de kinderen zich met hun ouders aanmelden op de V.O.-school van hun keuze. De
aanmelding in Helmond is op 5 en 6 maart.
De aanmelding in Gemert/Laarbeek is van 5 t/m 9 maart. Om alvast te noteren….
de kennismakingsmiddag in het V.O. in Helmond is voor deze kinderen op donderdagmiddag 14 juni.
En dan is het bijna carnaval. Groep 8 levert volgens traditie natuurlijk weer de prins en prinses.
Zij worden bijgestaan en geholpen door de Raad van 11. Wij wensen hen natuurlijk veel plezier op
deze onvergetelijke dag. Alaaf !!!
Geen huiswerk
Deze week geven we de kinderen uit groep 7 en 8 geen huiswerk mee i.v.m. carnaval en vakantie.
Lekker even uitrusten en feestvieren.
Bijlage: Hofkapel de Klinkers, de hofkapel van stadscarnavalsvereniging de Keiebijters, bestaat dit jaar
55 jaar. Zij vieren dit graag met alle Helmonders op carnavalsdinsdag 13 februari op het Kasteelplein
met een officiële Guinness World Records wereldrecordpoging waarover u in de bijlage meer informatie
kunt vinden.

