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Vervangingen
Deze week

Onderwijsstaking
Basisschool zal gehele dag gesloten zijn!!!
Podium 2
Informatieochtend voor nieuwe ouders op ons Kindcentrum, 9.00-10.15 uur

Helaas is juf Annet (1d) nog steeds ziek. Wij proberen zoveel mogelijk bekende
gezichten voor de groep te laten invallen.

Onderwijsstaking 15 maart
Aanstaande vrijdag 15 maart is basisschool de Bundertjes gesloten omdat we gaan staken. Dat doen
we omdat we ons zorgen maken over goed onderwijs kunnen geven en we merken dat vervanging
regelen veel moeite kost. Meerdere nieuwe gezichten voor de groep in een week vinden we niet
wenselijk, maar het kan momenteel niet anders. Veel leerkrachten maken aanstaande vrijdag gebruik
van hun persoonlijke stakingsrecht en ook nu ons bestuur het salaris niet doorbetaald, vinden wij dat er
gestaakt moet worden. Vanuit Helmond zal er een flinke delegatie naar het Malieveld in Den Haag
gaan!
Schoolvoetbaltoernooi
We hebben veel aanmeldingen gekregen voor het schoolvoetbaltoernooi van de groepen 5 t/m 8.
Wat ontzettend leuk! Om de dag wederom tot een groot succes te maken zijn we nog op zoek naar een
aantal begeleiders. Vanuit de groepen 7 en 8 zal er 1 team gevormd worden en zij spelen op woensdagmiddag 10 april. Hiervoor zijn we nog op zoek naar één begeleider. Vanuit de groep 5-6 zullen we 3
teams vormen en zij spelen op woensdagmiddag 27 maart. Hiervoor zijn we nog op zoek naar
2 begeleiders. Als u in de gelegenheid bent om te helpen dan kunt u dit doorgeven aan de leerkracht
van uw kind.
Stichting Leergeld
Het Kindpakket: financiële ondersteuning voor ouders
Krijg u het al benauwd als uw kind begint over het schoolreisje? Zit die grotere fiets of
nieuwe sportkleding er dit jaar écht niet in? En kan uw kind geen sport- of cultuurlessen
volgen, omdat er simpelweg geen geld voor is? Neem dan contact op Stichting Leergeld
Helmond. De medewerkers van Stichting Leergeld kunnen u precies vertellen waar u recht op heeft.
Contact met Stichting Leergeld Helmond Website: www.leergeld.nl/helmond Telefoonnummer:
0492-522 828 (ma, wo en do van 09.30 tot 11.30 uur). Mail: info@leergeld-helmond.nl.
Adres: Wethouder Ebbenlaan 166, 5702 AG Helmond (ma, wo en do van 09.30
tot 11.30 uur).
Zie bijlage.

@ikcdebundertjes

https://www.facebook.com/bundertjes

Even voorstellen
Ik wil mij graag even aan u voorstellen. Mijn naam is Junior Verbakel en ik loop vanaf half februari
stage in groep 4a bij juf Jannie en juf Brenda. Ik zit in de eerste klas op De Kempel en blijf tot aan de
zomervakantie hier op school. Ik heb het goed naar mijn zin in de groep en ik hoop er veel te leren.
Ik kijk uit naar de komende maanden op De Bundertjes. Mocht u mij iets willen vragen dan weet u
mij te vinden. Groetjes Junior.
Podium, dinsdag 19 maart 19 maart
Onze leerlingen willen graag aan u (ouder(s)/opa(s)/oma(s)) weer een dansje, liedje of wat anders laten
zien op ons podium.
08.45- 09.45 u
Instroomgroep,
Groep 1/2a, 1/2b,
1/2c, PSZ

10.45- 11.45 u
Groep 6a, 6b, 7a,
7b, 8

13.15- 14.15 u
Groep 3a, 3b, 4a,
4b, 5a, 5b

Groepen 1/2
Na een lekker vakantieweekje zijn we weer fijn begonnen in de kleutergroepen.
Helaas was het weer in de carnavalsvakantie nogal herfstig. Toch is de lente al
echt in aantocht!
Veel kinderen vertelden al enthousiast over de lammetjes die ze in de vakantie
gezien hebben, de blaadjes die aan de bomen komen en over de bloemen die
overal tevoorschijn piepen!
We zijn vandaag in alle klassen dan ook begonnen met het thema ‘Lente’. Dit
thema zal 2 weken gaan duren. We hopen een dezer dagen een kleine wandeling door de Bundertjes te gaan maken en daar op onderzoek uit te gaan.
Groepen 7
Verkeersexamen groep 7
Het verkeersexamen komt nu steeds dichterbij! Op donderdag 4 april maken de kinderen hun theorieexamen. Als het goed is, zijn ze zich daar ook thuis op aan het voorbereiden middels de leerstof en
oefenexamens uit het huiswerk en via de oefensites die we al eerder in Bunderichtjes vermeldden.
Op maandag 8 april, staat de fietsenkeuring gepland. De kinderen van groep 7 hebben vandaag een
lijst met keuringseisen mee naar huis gekregen. Zorgt u ervoor dat de fiets van uw kind in orde is en
aan alle eisen voldoet? De kinderen mogen namelijk alleen deelnemen aan het praktijkexamen met een
goedgekeurde fiets. De datum voor het praktijkexamen is inmiddels ook bekend: dinsdag 21 mei. De
examenroute start vanaf de Cacaofabriek en de route staat (het hele jaar door) met bordjes aangegeven. We raden iedereen aan om de oefenroute voor het praktijkexamen een paar keer te fietsen.
De route en overige informatie rondom het fietsexamen, vindt u op http://fietsverkeersexamen.nl/.
Kinderdisco
Er is weer disco in Wijkcentrum De Boerderij. Aanstaande vrijdag 15 maart van 19.00 tot 21.00 uur.
Entrée € 0,50 en consumptie € 0,75.
Bijlage
Folder Stichting Leergeld

