Verjaardagen.
Groep 1/2

Groep 6

24-06 Dylan de Bakelaar
24-06 Amy Herijgers

21-06 Robbe Aernouts

Groep 3

Groep 7

02-06 Micha Luykx

22-06 Hilde Nouws

Groep 4

Groep 8

Geen verjaardagen

02-06 Fabian Roovers
04-06 Denzel van Dijck

Groep 5
Geen verjaardagen

Welkom op onze school
Dylan de Bakelaar
Amy Herijgers
Ouderinloop
De ouderinloop is in de maand juni op de dinsdagmiddagen van 15.15u – 15.45u

Belangrijke data
8 t/m 12 juni
9 juni
15 juni
21 juni
22 juni
23 juni
30 juni

Schoolverlatersdagen groep 8
Schoolreis groep 1 t/m 7
MR vergadering
Vaderdag
OR
GMR
maandbrief

Uitslag cito groep 8
De eindtoets is geweest en de uitslag is binnen. De uitslag van onze school was
538,3. Dat is heel goed en ver boven het gemiddelde.
Op vakantie naar Kroatië, Turkije, Egypte, Bulgarije of……?
Gaat u dit jaar met uw kinderen op vakantie naar het buitenland? Zorg dat u
goed voorbereid bent en dat u en uw kinderen gevaccineerd zijn. Want…ook voor
landen rond de Middellandse Zee zoals Kroatië, Marokko, Egypte en Turkije,
maar ook voor Bulgarije (!) adviseren wij vaccinaties o.a. tegen besmettelijke
geelzucht (hepatitis A).
Kinderen kunnen deze ziekte gemakkelijk oplopen. De ziekte verspreidt zich vaak
na terugkomst van vakantie via de toiletten, deurklinken, kranen en handdoekjes
op school. Hierdoor worden meer kinderen ziek en vervelender nog: zij nemen
het op hun beurt weer mee naar huis met vervelende gevolgen voor de ouders en
broertjes/zusjes. Met goede voorbereidingen en een vaccinatie zijn veel
gezondheidsproblemen te voorkomen. Meer informatie over geelzucht vindt u op
de website van het RIVM.
Kijk op de website www.ggdreisvaccinaties.nl of er voor het land dat u bezoekt
vaccinaties nodig zijn en maak heel gemakkelijk een afspraak online of bel met
ons klantcontactcentrum voor een afspraak op een GGD bij u in de buurt: 090082 22 467.
www.ggdreisvaccinaties.nl
www.twitter.com/GGDreistmee
www.facebook.com/GGDreistmee

Prijsvraag: Op zoek naar een originele naam voor het
kindercorsoboekje!
Dit jaar bestaat het Kindercorso in Zundert
65 jaar! Voor dit speciale jubileumjaar zijn
wij op zoek naar een nieuwe naam voor het
welbekende programmaboekje. Het boekje
heeft tot nu toe nog geen andere naam
gekend dan “het Kindercorso boekje”.
Nu zijn wij dus op zoek naar een leuke,
creatieve en originele naam. Zit jij nog op
de basisschool en heb jij een goed idee?
Stuur je inzending, voorzien van je naam,
telefoonnumer en leeftijd, dan snel op naar
kindercorso@corsozundert.nl. De winnaar krijgt, naast de eer van deze nieuwe
naam, ook een leuke prijs overhandigd op Kindercorso zondag! We zien de
inzendingen graag uiterlijk 13 juli a.s. tegemoet.
Veel succes! Namens de organisatie Kindercorso.

Leuke Gezins-Fiets-Puzzeltocht
Doe ook mee met de gezellige Gezinsfietstocht
Van Actieve Vrouwen Achtmaal
De fietstocht is voor leden en niet leden
De route is ongeveer 30 km lang
en deze is ook voor kinderen goed te doen
Datum: zondag 31 mei 2015
Locatie: dorpshuis de Nachtegaal
Van den Berghstraat 2a
Achtmaal
Vertrek: vanaf 12.45 uur tot 13.30 uur
Kosten: € 4, p.p.
Onderweg zijn punten te verdienen en voor de winnaars zijn er leuke
prijsjes, ook voor kinderen zijn er leuke prijzen!!!
Voor de kinderen is er bij aankomst een extra traktatie
Iedereen is van harte welkom!
info@avachtmaal.nl of www.avachtmaal.nl

