Verjaardagen
Datum
5 maart
6 maart
9 maart
11 maart
12 maart
12 maart
19 maart
21 maart
22 maart
24 maart
29 maart
30 maart

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

Groep
5
6
7
1
1
8
6
3
3
1
8
4

Naam
Jesseny Akkermans
Tygo Dictus
Robbe Dictus
Jan Godrie
Fien van Aert
Sheady Sentges
Franske Foesenek
Luna Dictus
Pien Jochems
Stijn van Oosterhout
Ilse Roelands
Luuk van Oosterhout

Leeftijd
10
10
11
5
5
12
11
8
7
5
12
8

Nieuwe leerlingen
In deze maand verwachten wij geen nieuwe leerlingen op school.

Belangrijke data
11 maart
19 maart
22 maart
23 maart
24 maart
25 maart
27 maart
27 maart
28 maart
29 maart
30 maart

Meneer Jac jarig
Presentatiedienst 17.00 uur communicanten
GMR vergadering
Paasvoetbaltoernooi (7/8)
Cultuurvoorstelling groep 3 / 4
Paasviering
Kinderviering 11.00 uur
Eerste Paasdag
2e Paasdag iedereen vrij
MR vergadering
Groep 7/8 film spirited away) in het Cultuur centrum Zundert

Groep 8
De adviesgesprekken hebben plaats gevonden. Nu je nog aanmelden op de school waar je
volgend schooljaar naartoe gaat. Dan zijn jullie weer een stukje verder richting je nieuwe
school.

.
Gevonden voorwerpen.
De bak met gevonden voorwerpen zit weer vol met bekers, broodtrommels, jassen enz. Net
na Pasen ruimen we alles weer op. Controleer even of u iets kwijt bent en kijk dan even bij de
gevonden voorwerpen. De gevonden voorwerpen kunt u vinden bij meneer Jac.

Ouderinloop
De ouderinloop is in de maand januari op de donderdagmiddagen van 15.15u – 15.45u

Projectweek
In de kalender staat dat we een projectweek hebben van 1 t/m 11 maart 2016. Deze periode
blijkt nu erg druk te zijn met andere zaken.
We hebben hem verzet naar de periode : 17 t/m 27 mei

Carnaval

Project Fansiedierentuin
De afgelopen periode is er in groep 5 / 6 hard gewerkt aan het project Fansiedierentuin. De
resultaten waren goed te noemen en de tentoonstelling werd ook druk bezocht. Hieronder een
impressie.

Kinderviering Pasen
Anders dan op de schoolkalender staat; is de kinderviering van Pasen op 1e Paas- dag om
11.00u in de kerk.
U bent van harte uitgenodigd om samen het Paasfeest te komen vieren!
Het is een kinderviering waarin de vele teksten vooral door kinderen worden voorgelezen.
Natuurlijk zingt ons kinderkoortje ook weer mooie liedjes.
Kinderen die ook graag zingen maar nog niet bij het kinderkoortje zijn, zijn op onderstaande
data welkom!!
Het kinderkoortje begint op maandag 14 maart met oefenen.
De andere oefendata zijn: dinsdag 15, maandag 21 en dinsdag 22 maart.
Na schooltijd 15.15-15.45u in het lokaal van juf Carolina.
Op 23 maart (WOENSDAG) oefenen we in de kerk samen met Frans Hereijgers van 18.30 tot
19.30u.
Verder zijn we op zoek naar lezers, kinderen die graag willen misdienen en we hebben deze
keer ook kinderen nodig die (aan het begin van de viering) kaarsen uit willen delen.
Aanmelden en/of vragen: bij juf Carolina
Wees welkom!!

Met vriendelijke groet
Kindervieringwerkgroep:
Sandra den Ridder, Frans Hereijgers,
Juf Carolina en pastor Jan van Steenoven

Voor op woensdag 1 juni zijn we bezig om een middagje te organiseren voor het
kinderkoortje!! Hou die middag alvast vrij……

Jongerenwerk Zundert
"Daar zijn waar het nodig is en er ook vaak zijn." Het is volgens jongerenwerkers Hakim Bouazzati en Thomas
Frankhuijzen een eerste vereiste om het jongerenwerk goed tot uitvoering te kunnen brengen. Samen helpen
ze jongeren in de gemeente Zundert hun weg door het leven te vinden.
Sport
Met sport is meteen het belangrijkste middel genoemd dat de jongerenwerkers inzetten bij de buitenschoolse
activiteiten die zij houden. "We willen jongeren na schooltijd een nuttige vrijetijdsbesteding bieden," vervolgt
Hakim Bouazzati. Op de vraag wat zij zelf wilden, noemden de jongeren meteen sport. Daar hebben we op
ingezet. Het afgelopen jaar zijn we via het Sportstimuleringsproject echt de schakel geweest tussen scholen en
verenigingen, met als doel kinderen te laten kennismaken met verschillende sporten. Niet alleen voetbal, maar
ook tennis en hockey. Wij stimuleren verenigingen ook mee te doen aan het project en clinics te houden op de
scholen."
Talentontwikkeling
Daarnaast besteden de jongerenwerkers aandacht aan talentontwikkeling. Thomas Frankhuijzen: "De jeugd is
veel bezig met hiphop. Ze laten kennismaken met muziek stimuleert ze misschien om er zelf mee aan de slag te
gaan. Het moet echter ook vanuit hen zelf komen. Het is niet: ‘U vraagt, wij draaien’. Er komt bovendien een
stukje wederkerigheid bij kijken: wat gaan jullie zelf doen voor je wijk of dorp?" Dat leidt tot bijzondere
initiatieven. Vanuit de Zundertse wijk De Berk bijvoorbeeld bezochten jongeren eerder dit jaar senioren in de
Nonnekeshof, met wie ze een lunch voorbereidden en spelletjes speelden. Het zorgde voor wederzijds respect
en vooroordelen die als sneeuw voor de zon verdwenen.
Jongerenwerkers proberen jongeren bewust te maken van waar ze mee bezig zijn. Ze laten zien dat alles ook
op een positieve manier kan en dat je er dan zelf ook veel meer plezier van hebt."
Band
Eén ding is volgens Thomas Frankhuijzen uiterst belangrijk binnen het jongerenwerk. “Je moet je binnen de
leefwereld van de jongeren bevinden. Op straat, op school, maar ook online. Daar zijn waar het nodig is en er
ook vaak zijn.” Dat is precies wat de jongerenwerkers in de gemeente Zundert doen. Door hangplekken te
bezoeken creëren zij een band met de jongeren. Vanuit hun signalerende rol inventariseren ze daarbij welke
problemen er mogelijk spelen. Door de ontstane band kunnen de jongerenwerkers vervolgens gemakkelijker
met hulpvragen aan de slag te gaan en worden zaken als overlast en schooluitval mogelijk voorkomen. Hakim
Bouazzati: “We helpen ze bijvoorbeeld bij toeleiding naar een opleiding of baan, of bemiddelen bij problemen.
Als het echt nodig is kunnen we partners als het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) inschakelen, maar de
begeleiding ligt in eerste instantie bij ons.

Jongerenwerkers Hakim Bouazzati en Thomas Frankhuijzen. FOTO ADDO SPRANGERS
Informatie
De jongerenwerkers in de gemeente Zundert zijn op dinsdag, woensdag en vrijdag van 19.00 uur tot 22.00 uur
persoonlijk bereikbaar in jongerencentrum De Bunker aan de Brug 19 in Klein Zundert. Van maandag tot en
met vrijdag zijn zij ook telefonisch en per e-mail bereikbaar: Hakim Bouazzati, tel. 06-13323953, e-mail
H.Bouazzati@surpluswelzijn.nl en Thomas Frankhuijzen, tel. 06-20107559, e-mail
Thomas.Frankhuijzen@surpluswelzijn.nl

Voorleeswedstrijd
We waren met 6 voorlezers van 6 verschillende scholen.
Iedereen heeft een boek uitgekozen die ze zelf leuk vonden.
Daar mochten we zelf een stukje uit voorlezen.
De voorleeswedstrijd was in Zundert in het cultuur centrum.
En de klassen mochten mee om aan te moedigen.
Iedereen nam spandoeken mee om hun eigen voorleeskampioen van hun eigen school aan te
moedigen.
Er was ook een speciale presentator, want die presentator was familie van Paul van Loon.
Toen iedereen er was begon het.
Eerst mocht je je voorstellen en de presentator ging vragen aan je stellen.
Daarna mocht je beginnen met voorlezen.
Na alle 6 de lezers, ging de jury overleggen.
Toen de jury er weer was gingen ze over iedere lezer iets vertellen.
En toen werd de winnaar bekend gemaakt.
En dat ben ik!
Ik was blij ik vond het wel spannend, maar ook leuk.
Nu mag ik gaan voorlezen in de regio.

