Verjaardagen
Datum
2 juni
16 juni
20 juni
21 juni
22 juni
24 juni
24 juni

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

Groep
4
3
1
7
8
2
2

Naam
Micha Luykx
Pieter Havermans
Lieke Raats
Robbe Aernouts
Hilde Nouws
Dylan Bakelaar
Amy Herijgers

Leeftijd
8
7
5
11
12
6
6

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

Belangrijke data
4 juni
6 t/m 10 juni
10 juni
19 juni
25 juni
27 juni
28 juni

Juffrouw Loes jarig
Schoolverlatersdagen
KIJKrapportage groep 2
Vaderdag
Vormsel
Schoolreis
ALLE KINDEREN VRIJ i.v.m. Studiedag leerkrachten

Nieuws vanuit de school
Gevonden voorwerpen.
De bak met gevonden voorwerpen zit weer vol met bekers, broodtrommels, jassen enz. Op 1
juli 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.

Zwangerschapsverlof
Vanaf woensdag 1 juni gaat Juffrouw Nicole genieten van haar zwangerschapsverlof. Wij
hopen dat ze nog even goed kan uitrusten voordat de kleine er is.

Vrijwilligers gezocht
De bibliotheek zal in zijn huidige vorm niet blijven bestaan, maar dat zult u al wel via de pers
vernomen hebben. De kinderen, die op school zitten, kunnen nog steeds boeken lenen, dat
gebeurt op de maandagmiddag onder schooltijd. Jonge kinderen willen we ook aan het lezen
houden, daarom gaan wij de bibliotheek voor alle kinderen van Achtmaal voortaan op
maandag tussen 15 en 16 uur openen. U kunt dan boeken lenen en u hoeft daar natuurlijk geen
lid voor te zijn.
Om dit alles in goede banen te leiden hebben wij vrijwilligers nodig die op maandagmiddag
ons willen helpen bij het uitlenen van de boeken. Mocht u er oren naar hebben neem dan even
contact op met school. We hopen dat we een aantal vrijwilligers kunnen vinden.

Eindcito
De eindtoets is geweest en de uitslag is binnen. De uitslag van onze school was
534, 6.

Kinderen gezond op reis

Publicatiedatum:11-05-2016

De zomervakantie is in zicht. Velen zoeken de zon op. U misschien ook wel. Maar wist u dat
een ziekte als besmettelijke geelzucht (hepatitis A) nog steeds voorkomt in landen zoals
Kroatië, Turkije, Marokko en ook Bulgarije? Daarvan kun je ziek worden. Een vaccinatie
beschermt.
Onbeschermd op reis
De prik tegen hepatitis A zit niet in het Rijksvaccinatieprogramma, wat veel mensen denken.
De helft van alle kinderen gaat hierdoor ongevaccineerd op reis naar een risicoland waar
hepatitis A voorkomt.
Besmettelijk
Kinderen en ook volwassenen kunnen een ziekte als hepatitis A gemakkelijk oplopen. Het is
een virusziekte. Het virus kan zich na thuiskomst via de toiletten, deurklinken, kranen en
handdoeken verspreiden. Hierdoor worden meer mensen ziek. Met goede voorbereidingen en
een vaccinatie zijn veel gezondheidsproblemen te voorkomen.
Vergoedingen
Vergoedingen van vaccinaties zitten vaak in het aanvullend pakket. Bij het plannen van een
reis is het daarom goed om rond de jaarwisseling weer eens goed naar het ziektekostenpakket
te kijken.

Meer informatie
Op onze website vindt u per land de aanbevolen en verplichte vaccinaties.
Wilt u meer weten over hepatitis A, kijk dan op onze pagina over deze ziekte.
Dorpsfeest
Op woensdagavond 22 juni is weer de bloemenactie vanuit het Dorpsfeest.
Graag willen we dit weer samen doen met kinderen van groep 6-7 en 8.
Binnenkort krijgen ze een briefje mee om zich hiervoor aan te melden!
Groeten
Stichting Dorpsfeest

Ouderinloop
De ouderinloop is in de maand juni op de dinsdagmiddag van 15.15u – 15.45u

Techniekweken
De afgelopen weken zijn we in alle groepen bezig geweest met techniek. Er waren
verschillende activiteiten, waar soms ouders een helpende hand hebben toegestoken,
waarvoor dank.
Er is zelfs een groep geweest die heeft een robot gemaakt van afvalmateriaal. Dit materiaal
hebben we gekregen van Kringloopwarenhuis Vindingrijk te Breda. Voor sfeer impressies
verwijzen we jullie naar de website waar er foto’s staan van de Techniekweek. Wilt u de
robot komen bekijken, hij staat in de hal van de school. Kom gerust even langs!!

