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29 januari 2018

KINDERCAMPUS OCULUS

Agenda
do 1 februari
do 8 februari
vr 9 februari

2e Opening Jeelo!
Nieuwjaarsborrel
19.30-21.30 uur
Rapport 1 mee
Carnaval
Alle kinderen om 12.00 uur vrij
Nieuwsbrief mee

Jarigen

2 februari
4 februari
5 februari
8 februari
9 februari

Lima Gimenez, gr 1/2b
Madhu Bholasingh, gr 8b
Thijmen Koedijk, gr 8b
Jelmer Sterken, gr 3
Lola Beekmans, gr 4
Naoufel Meftah, gr 5
Nikita Machielsen, gr 7
Bart Mommers, gr 7

Vrijdag 19 Januari vond de 2e opening van Jeelo plaats. Het
thema van dit project is “Beleven van onze planeet”. Het werd
feestelijk geopend met kleine optredens van de juffen en
meesters. Iedere juf of meester van een unit gaf een optreden
van hun project.
Groep 1 en 2 gaven hun optreden met een liedje over de
4 seizoenen. Groep 3 en 4 gaven hun optreden over een
weermeter vervolgens zochten ze iemand uit om uit te zoeken
hoe je weer moest meten. Groep 5 en 6 gaven hun optreden
met een quiz. Degene die de quiz gingen spelen waren Lies
Laars en Heidie Hoogwater en de uiteindelijke winnaar was
Lies Laars! Groep 7 en 8 deden hun prestentatie over de
aardbevingen in Groningen omdat daar gasboringen in de
grond zijn en de gasboringen zijn in het plaatsje Zeerijp! Het
was leuk en interressant!
Sanne en Kayra GROEP 8

Belangrijk !! Telefoonnummer!
Alle ouders, dus ook de ouders van het gebouw
aan het Willebrordplein, die een ziekmelding
willen doorgeven of iemand willen spreken, dienen uitsluitend
gebruik te maken van het algemene telefoonnummer

013-5434643

Het telefoonnummer van de kinderopvang dus niet
gebruiken.
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We hopen dat we op tijd klaar zijn en dat jullie allemaal komen
kijken naar ons meesterwerk. De kènderstoet vindt plaats in
het centrum van Tilburg op 13 februari (13:30 – 17:00).
Zien we jullie daar?
Groeten
Daan, Dieuwertje, Thijmen en meneer Thomas
Hebben jullie trouwens al gezien dat de school weer in
carnavalssfeer is gebracht. Een aantal ouders is hier
afgelopen donderdag erg druk mee geweest. Een
complimentje waard!

Kinderraad van groep 8
Nieuw gebouw, afspraken blijven ongewijzigd
We zijn al weer 3 weken aan het werk in onze nieuwe
gebouwen aan de Bankastraat en het Willebordplein.
Soms zijn nog niet alle afspraken bij iedereen bekend. Omdat
sommige kinderen echt erg bang zijn voor honden, hebben we
in het verleden al afgesproken dat honden niet op het
schoolplein mogen komen.
Dit geldt voor beide pleinen, dus zowel het plein aan de
Bankastraat als het schoolplein aan het Willebrordplein.

De kinderraad van groep acht bestaat uit Imke, Thijmen, Eryk
en Daan.
Als je een klacht of tip hebt kan je naar deze kinderen komen.
Als je iets hebt wat je graag wil veranderen kan je het op de
tafel legen in het spreek kamertje met op de deur een brief
van de kinderraad. We bekijken je idee en kijken of het een
geschikt idee is.
Dan bespreken wij het met zijn allen. Als we het een goed
idee vinden dan bespreken we het met de raad met Unit 3.

Voor de veiligheid van alle kinderen
verzoeken we de ouders en verzorgers
om met hun hond buiten de poort te
blijven.
Mocht je hond zijn behoefte doen, wil je
dan zo vriendelijk zijn dit op te ruimen.

Carnaval
Beste lezers

De raad van Unit 3

Wij zijn Daan, Dieuwertje,
Thijmen (groep 8) en
meneer Thomas. Al een
paar weken zijn we bezig
met het bouwen
van een carnavalswagen voor de kènderstoet. Samen met juf
Loes, juf Marja, een hoop ouders en nog veel meer kinderen
van Kindercampus Oculus bouwen we aan een knotsgekke
school. We zijn hierop gekomen omdat het past bij onze
nieuwe school en het thema: ”Zot zo meuge”. We zijn bezig
met piepschuim, hout, karton, verf, wielen, messen, kwasten,
potloden, stiften, kranten, glitters, schuimrubber, tape en lijm.

Hier zitten ook een paar kinderen van groep zeven in.
Hier bespreken we de beste ideeën.
Het beste idee kiezen we uit.
En daar gaan we iets mee doen.
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Kledingcontainer
Op het schoolplein aan de Bankastraat staat een
kledingcontainer. Je kunt daar oude kleding in stoppen, maar
ook schoenen, hoeden, zachte knuffelbeesten en textiel zoals
handdoeken, washandjes, tafellakens en dekbedovertrekken.

Kindercampus Oculus / Bankastraat 2 / 5014 BW Tilburg
oculus@opmaat-scholen.nl / tel. 013-5434643

Folder kunstweken
Voor wie de folder over de kunstweken om welke reden dan
ook niet ontvangen heeft:
Claudia heeft even contact gezocht met Kunstweken, zij
hebben een overzicht van de codes. Graag de naam van je
kind en de groep doorgeven via claudia.villevoye@opmaatscholen.nl en dan ontvang je een nieuwe code!

Oproep biebouders
We zijn nog op zoek naar nieuwe
biebouders. Heb je tijd en lijkt het je leuk
om onze biebwerkgroep op dinsdag- of
donderdagmiddag te komen versterken, dan kun je je
aanmelden bij juf Marja.

Jumbo Sparen voor je school!

Schalen kerstviering
Na onze gezellige kerstviering zijn er nogal wat schalen en
borden blijven staan. Uiteraard zijn deze schalen meeverhuisd
naar de Bankastraat.
Deze schalen en borden hebben we verzameld in kratten.
Deze kratten staan in de aula/leerplein.
Je kunt hier je eigen schaal/bord weer ophalen.

De spaaractie van de Jumbo heeft onze school € 553,64
opgeleverd. Van deze punten gaan we o.a. speel- en
spelmateriaal aanschaffen.
We willen jullie bedanken voor het meesparen voor onze
school!

Bibliotheek
Wat hebben de dames van de bieb hard gewerkt aan de
inrichting en de voorbereiding. De bibliotheek aan de
Bankastraat draait gewoon weer.
Wat zouden we zijn zonder jullie hulp. Top!!
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