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2 maart 2018

KINDERCAMPUS OCULUS

Agenda
di 6 maart
ma 12 maart
wo 14 maart

Studiedag, kinderen vrij!
GMR
Open dag van 09.00-12.00 uur
Schoolfotograaf
Schoolfotograaf
Nieuwsbrief mee

vr 16 maart

Jarigen

5 maart
6 maart
8 maart
9 maart
10 maart
11 maart
12 maart
15 maart

Noa Deuster, gr 3
Tina Smeulders, gr 5
juf Jacqueline
Morris van Beek, gr 3
Rhona Cornelissen, gr 6
Thijs van Boxtel, gr 7
Nina Pilarska, gr 8a
Yannick de Bresser, gr 7
Myrthe Hesselberth, gr 7

Opening Kindercampus
Op woensdag 28 februari heeft wethouder Marcelle Hendrickx
onze Kindercampus officieel geopend. Samen met Marius
Liebregts, bestuurder van Opmaat / Jan Ligthartgroep, en
Geert de Wit, bestuurder Kinderopvang Tilburg, hebben ze de
start met mooie toespraken officieel gemaakt.
Het meeste indruk maakte Daan, voorzitter van de
Kinderraad, die met zijn speech kippenvel bij de toehoorders
veroorzaakte.
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Studiedag

Afsluiting project Jeelo unit 2 en 3

Dinsdag 6 maart zijn de kinderen vrij van school en gaat het
team zich verdiepen in de verdere ontwikkeling van ons
onderwijs.

Uitnodiging
Afsluiting project ‘beleven van onze planeet’

Open dag

Komen jullie bekijken wat we allemaal hebben gedaan
rondom dit thema?
Van maandag 12 mrt t/m 16 mrt
8.15 uur-8.30 uur
14.30-15.00 uur
op de leerpleinen van unit 2 en 3

Aanstaande woensdag 14 maart is de open dag op
Kindercampus Oculus.
Van 9-12 uur krijgen (nieuwe) ouders, die
nieuwsgierig zijn naar een kindercampus
in bedrijf, de gelegenheid om een kijkje te
nemen op beide locaties.

Afsluiting project Jeelo unit 1

Uitnodiging
Afsluiting project ‘beleven van onze planeet’
Op vrijdag 16 maart om 13.45 uur
zijn alle ouders van unit 1
van harte welkom bij onze voorstelling
in de aula van het andere gebouw.
Alle kinderen kunnen om half 3 ook opgehaald worden
aan de Bankastraat.

Parkeren bij Willebrord
Iedereen wil graag zo dicht mogelijk bij school parkeren. Dat
gaat uiteraard niet.
Het is niet de bedoeling dat er geparkeerd wordt op de stoep.
De stoep dus vrijlaten. Verderop is een parkeerplein.
Dank voor jullie medewerking.

Schoolfotograaf
De schoolfotograaf komt op woensdag
14 maart en op vrijdag 16 maart.
Op de keuzekaart van “Schoolkidsfotografie” geef je aan hoe
je kind op de foto mag. De kaart staat op naam van je kind.
Na schooltijd worden de broer- en zus foto’s gemaakt.
Volgnummers kun je vanaf dinsdag 13 maart ophalen bij juf
Maria.
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Sportzaken
NASCHOOLSE SPORT
In week 11, 12 en 13 komt er tijdens de gymles iemand van
een bepaalde vereniging langs. Die persoon laat zijn sport
ervaren aan de leerlingen van groep 3 t/m 8. Komende
periode krijgen de leerlingen één keer in de week een
kickboks clinic. Wanneer uw zoon/dochter in groep 5 of hoger
zit en hij/zij de lessen erg leuk vindt, is er de mogelijkheid om
op maandag 12, 19 en 26 maart na schooltijd extra te komen
sporten. U hoeft uw kind hier niet voor op te geven, want het
is een vrije inloop na school.
VAKANTIETOERNOOIEN
In de meivakantie worden er twee verschillende toernooien
georganiseerd.
Op 30 april of 1 mei worden de veldvoetbaltoernooien
gehouden. Op 6 mei staat een zwemtoernooi gepland.
Hopelijk gaan we weer met een heel aantal leerlingen richting
die toernooien!
Meer info over het toernooi en de inschrijving vind u in de
bijlagen.
KONINGSSPELEN
De koningsspelen komen er aan. Hulp van u kunnen wij hard
gebruiken! Binnenkort komen er intekenlijsten te hangen dus
houd het in de gaten.
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