Verjaardagen
Groep 1/2a
05-05 Siebe Dictus
25-05 Linde de Backer

Groep 3
Geen verjaardagen
Groep 4
Geen verjaardagen

Groep 5
Geen verjaardagen
Groep 6
21-05 Roelie v/d Riet
Groep 7
Geen verjaardagen
Groep 8
19-05 Nienke Milbou
29-05 Juli Oostvogels

Welkom op onze school.
Geen nieuwkomers deze maand
Ouderinloop
De ouderinloop is in de maand mei op de donderdagmiddagen van 15.15u – 15.45u
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Belangrijke data
2 mei
4 t/m 15 mei
4 mei
5 mei
10 mei
18 mei
20 mei
24 mei
25 mei
30 mei

E. H. Communie ( 13.00 uur)
Meivakantie
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
moederdag
GMR
Praktisch Verkeersexamen
Eerste Pinksterdag
2E Pinksterdag (iedereen vrij)
Naviering Eerste communie

Communie
Dit jaar is de Eerste Communie op zaterdag 2 mei gepland. We wensen alle
communicanten en hun familie een hele fijne dag toe!

Paasvoetbaltoernooi.
Dit jaar hebben we deelgenomen aan het Paasvoetbaltoernooi op 1 april.
De jongens hebben de eertse wedstrijd gewonnen tegen Wernhout. Daarna
hebben we wedstrijden verloren en gelijk gespeeld. Het was best moeilijk, omdat
het hard waaide.
Uiteindelijk behaalde we de 4e plaats. Met penalty’s schieten ging het niet zo
goed. Roy mocht deelnemen aan de finale, maar behaalde geen podiumplaats
De meisjes behaalde een 2e plaats. We hebben gewonnen van Wernhout,
gelijkgespeeld tegen de Antoniusschool. De rest ging goed. We hadden veel last
van de harde wind. Wij speelden op een klein veld en de jongens op een groot
veld.
Alle spelers en speelsters bedankt voor jullie inzet.
Groetjes Daan en Juli
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Nieuw logo
Afgelopen week hebben wij het nieuwe logo onthuld tijdens het Fancy fair.
Ik zal uit leggen wat het allemaal betekent:
 8x ik denk dat dit voor zich spreekt ( Achtmaal)
 De cirkel rondom de kinderen. Deze cirkel geeft aan dat de kinderen hier
op school starten en deze ook weer verlaten. De cirkel is open, omdat ze
na deze school nog verder gaan.
 De kleuren groen en blauw staan voor het feit dat Achtmaal een groene
gemeente is.

Dit logo staat nu voor het raam, maar zal met de tijd opgehangen worden op de
hoek van het gebouw bij de kleuters. Thuisvester zal dit voor ons regelen.
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Fancy Fair

De fancy fair was op 18 april. Wij vonden het leuk. je kon ook meedoen met de
loterij. Er waren veel prijzen. Het leukste spel vonden wij sponsgooien . Het
begon om 10:00 tot 14:00. Er kwamen veel mensen. En ook de klas vond het leuk.
En het was leuk dat we bij de spelletjes konden staan. Het was ook leuk dat je
bij de loterij dure en leuke prijzen kon winnen.

En met de loempia’s hebben we het meeste geld opgebracht. En er waren ook
hele leuke knuffels die je kon kopen. We hebben een heleboel knuffels verkocht.
En ook spellen en puzzels en bij de bioscoop hadden we suikerspinnen erbij
verkocht

We hebben €3533 euro en dat is het record!!!
Dit hebben Denzel en Fleur geschreven
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Schoolatletiek 22 april 2015
Woensdag 22 april zijn we met een grote groep
jongens en meiden van groep 7 en 8 naar DJA
in Zundert gegaan voor de voorrondes van
schoolatletiek regio Zuid.
Onder de “deskundige” begeleiding van juf Belinda,
juf Ynke en een aantal ouders zijn we tot een
mooie prestatie gekomen, ondanks de afwezigheid
van de filmploeg.
De jongens behaalden een 6de plaats,
de meiden een 4de. Daarnaast waren er individuele
prijzen voor Nienke (2de plaats balwerpen),
Moya (2de plaats verspringen) en Dave
(1ste plaats 60 meter sprint).
Een mooie afsluiting van een sportieve middag!
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