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Luizencontrole
Maandag 26 februari hebben de kriebelbeestjescontroleurs de kinderen
gecontroleerd op het hebben van hoofdluis. De hele school is schoon, daar zijn
we heel blij mee. Suzanne, Mellanie en Linda, erg bedankt voor jullie werk.
Landenmarkt
Woensdag 7 maart van 12.30 tot 13.30 uur wordt er opnieuw een
Landenmarkt georganiseerd. De kinderen van groep 6-7-8 presenteren op hun
eigen manier een land van hun keuze. U bent daarbij van harte welkom!
Personeel
Vrijdag 9 maart heeft Annelies een verlofdag. Haar groep wordt deze dag
geleid door een invaller van de Vervangingspool.
Maandag 12 en dinsdag 13 maart neemt Ad deel aan de 24-uursconferentie
van de Stichting Kans & Kleur.
Schoolverpleegkundige GGD
Dinsdag 13 maart komt de schoolverpleegkundige Monique van Gemert de
7- en 11 jarigen screenen. U heeft als ouder van deze kinderen een brief thuis
ontvangen met daarbij een vragenlijst. Heeft u de vragenlijst nog niet
ingeleverd op school, dan kunt u dat deze week nog doen.
Tuin bijhouden
Het voorjaar zit eraan te komen en de tuin van de school heeft ook dan weer
zijn aandacht nodig. Verschillende jaren heeft Victor Banken dat onderhoud
voor zijn rekening genomen en daar zijn we hem heel dankbaar voor.
Maar, we zijn nu op zoek naar iemand die dat werk wil gaan overnemen.
Is dat iets voor u, neemt u dan contact op met Ad.
Stichting Spelend Kamperen
Beste kinderen en ouders/verzorgers,
S.S.K organiseert zomerkampen voor kinderen in de leeftijd 6-12 jaar
(groep 3 – groep 8). Onze zomerkampen worden gehouden in de bossen van
Valkenswaard waar een grote moderne blokhut en een 13-tal slaaptenten op
ons wachten. Op kamp is de dag gevuld met heel veel buitenspelletjes, een
thema, kindvriendelijke maaltijden van de koks, een dag zwemmen in een
tropisch zwembad en op de laatste avond een kampvuur.
De kosten bedragen € 95,- per kind. Nieuwsgierig geworden?
Voor meer informatie over het zomerkamp en inschrijven kijk je op onze
website: www.spelendkamperen.nl
Kampweek 1: 8 juli – 14 juli
Kampweek 2: 15 juli – 21 juli
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Informatieavond voor alle ouders van alle (bijna) pubers in Wijchen
Op dinsdag 13 maart is er een informatieavond over pubers voor alle
opvoeders in Wijchen. Op het Maaswaal College aan de Oosterweg zijn ouders
welkom vanaf 19.15 uur. We beginnen om 19.30 uur. Aanmelden is niet nodig
en er zijn geen kosten aan de avond verbonden. Ouders kunnen tijdens de
avond twee informatierondes bijwonen over een van de onderstaande
onderwerpen.
Onderwerpen:
 Wat is puberteit en wat kun je verwachten als je kind gaat puberen.
 Sociale media en internet. Ze doen er meer dan je denkt.
 Kun je het gedrag van je kind veranderen.
 Omgaan met conflicten.
 Alcohol en drugs, wat gebruiken ze en kun je gebruik voorkomen.
 Huiswerk: help je wel of niet.
 Hoe voorkom ik dat mijn kind schulden maakt.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Josien Warris van
MeerVoormekaar j.warris@meervoormekaar.nl.

