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AGENDA
18 april 2022 – Team 1-2-3-4 vrij i.v.m. Pasen;
22 april 2022 – Koningsspelen;
23 april 2022 tot en met 08 mei 2022 - meivakantie.

In deze grasbabbels:
Mededelingen;
JEELO project;
Nieuw JEELO project – omgaan met natuur;
Inzameling voor Oekraïne – Giro 555;
Koningsspelen 2022;
Contactpersoon CJG;
Vakantierooster schooljaar 2022 – 2023;
Sportieve activiteiten meivakantie.

Helpt u mee doppen sparen voor de geleidehond ?

Mededelingen:
Beste ouders en verzorgers,
Wat hebben onze kinderen veel geld verzameld voor Oekraïne!
Er is deze week €1550,52 overgemaakt naar giro 555, echt een geweldig bedrag!
Het was mooi om te zien hoe het kinderpanel eigenaar was van deze actie.
Ze hebben zelfs zelf het geld geteld.
Deze week zijn we gestart met het project 'Omgaan met natuur'. Tijdens dit project
gaan kinderen veel naar buiten, wordt de moestuin weer gevuld en gaan we plantjes
stekken. Er staan veel interessante activiteiten op de planning.
Verdere info vindt u in deze Grasbabbels
De afgelopen twee weken stonden in het teken van het invullen van het
tevredenheidsonderzoek. De leerkrachten, de kinderen en ook u als ouder kon
aangeven hoe u onze school ervaart. Heeft u dit nog niet gedaan, dan hopen we dat
u er nog even tien minuten voor vrij maakt. Voor ons is het erg belangrijk dat veel
ouders het invullen zodat we ook echt inzichten kunnen krijgen. Bij te weinig
deelname is het onderzoek niet valide en krijgen we geen resultaten.
Gelukkig zijn er geen maatregelen meer wat betreft corona. Alles wordt weer een
beetje normaal. Wij zijn op advies van de overheid gestopt met het uitdelen van
zelftesten. Heeft u toch nog testen nodig dan kunt u deze afhalen aan de balie.
Wij hebben als team twee mooie studiemomenten achter de rug. Het was fijn dat we
weer echt met elkaar in gesprek konden over onze persoonlijke ontwikkeling en de
schoolontwikkeling. We krijgen steeds meer inzicht wat betreft ons rekenonderwijs
en zetten goede stappen. Kortom, we komen als team weer steeds meer in onze
kracht te staan, we kunnen weer bouwen!

Vele groeten,
Vivian Berden, directeur.

JEELO project:

Nieuw JEELO project – Omgaan met natuur:

GIRO 555:

Samen
is er een
totaalbedrag van
€ 1550,52
ingezameld
voor Oekraïne.

SAMEN IN
ACTIE
VOOR
OEKRAÏNE

Koningsspelen 2022:

Zing en dans
De ‘FitTop10’ is het Koningsspelenlied van de 10e editie!
Het lied van Kinderen voor Kinderen sluit niet alleen op het thema ‘Voel
Je Fit!’ van dit jaar, maar ook op het tienjarig bestaan van de
Koningsspelen.

https://www.youtube.com/watch?v=IU1xmydGadY

Contactpersoon CJG:

Nancy Rommen, onze contactpersoon vanuit het CJG,
zal in de even weken weer aanwezig zijn tijdens het inloopmoment op
maandagochtend.

Beste ouder(s)/ verzorger(s),
Vanaf maandag 4 april ben ik, in de even week, aanwezig op school tijdens het
inloopmoment in de ochtend.
Bij vragen mag u mij altijd benaderen.
Daarnaast ben ik ook te bereiken via de intern begeleiders van school of rechtstreeks
via nancy.rommen@cjgml.nl of telefoon: 06-10768181.
Ik werk in de even weken op maandag, dinsdag en vrijdag en in de oneven weken
op maandag, dinsdag en donderdag.
U mag ook bellen met onze bureaudienst, zij zijn iedere dag bereikbaar tussen 08:30
uur en 17:00 uur op het telefoonnummer 088-4388300.
Tot dan!

Vakantierooster 2022 - 2023

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Carnavalsvakantie
Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie
Eerste schooldag

24
26
20
10
24
18
29
17
28

oktober 2022 t/m 28 oktober 2022
december 2022 t/m 06 januari 2023
februari 2023 t/m 24 februari 2023
april 2023 (maandag)
april 2023 t/m 05 mei 2023
mei 2023 t/m 19 mei 2023
mei 2023 (maandag)
juli 2023 t/m 25 augustus 2023
augustus 2023 (maandag).

Sportieve activiteiten:

Vinden je kinderen het leuk om in beweging te komen met een vriendje of
vriendinnetje lees dan snel verder.
NK Herenturnen in Weert (9-10 april) en clinics tijdens de meivakantie.
Op 9 en 10 april organiseert Tensor Turnen Weert een NK Herenturnen teams finale
in sporthal aan de Bron. Turners vanuit heel Nederland, in diverse leeftijdsgroepen,
strijden dit weekend om een podiumplek in deze fantastische finale.
Tensor Turnen Weert gaat er een onvergetelijk weekend van maken en nodigt
iedereen van harte uit om te komen kijken.
Op zondag 10 april wordt dit weekend afgesloten door de heren die op eredivisie
niveau turnen!
Zij kunnen zich die dag plaatsen voor de Europese Kampioenschappen.
Een bezoekje aan de sporthal dus méér dan waard!
Een volledig wedstrijdprogramma en
de toegangsprijzen zijn te vinden via de website:
www.tensorturnenweert.nl
Alle kinderen krijgen op vertoon van de flyer (die op diverse scholen worden
uitgedeeld in de gymlessen en ook als bijlage is toegevoegd) gratis toegang tot
dit evenement.
Ook kunnen alle kinderen zich inschrijven voor een gratis turn clinic die in de
meivakantie wordt verzorgd in de turnhal in Weert.
Via onderstaande link is inschrijven voor de clinic al mogelijk.
https://forms.office.com/r/Dg5bZEqXvE
Heel graag tot dan!!!

Peanuts en Minibasketbal happening
Ben jij tussen de 6 en 10 jaar oud en vind je het leuk om kennis te maken met de
sport basketbal? Basketbal Academie Limburg organiseert op tweede paasdag, 18
april aanstaande, een basketbal toernooi in sporthal Boshoven.
Er wordt drie tegen drie gespeeld op een half veld en er is geen scorebord zodat
iedereen winnaar is. Deelname is gratis, er is voor iedereen een leuk aandenken en
natuurlijk is mascotte 'Dribbel' ook aanwezig.
De teams worden ingedeeld in één van de volgende dagdelen:
➢ Sessie 1: 09:30 – 11:45 uur ( U8 afhankelijk van aanmeldingen )
➢ Sessie 2: 13:00 -15:45 uur ( U10 afhankelijk van aanmeldingen )
Als je met een team wil inschrijven gebruik onderstaande link:
https://forms.gle/7hSLnTaqGw62VJcm9
Je mag ook alleen inschrijven , wij zorgen dan dat je in een team komt en dat er een
begeleider is gebruik dan de individuele deelname voor basisonderwijs via:
https://forms.gle/8D6tpe665iyyakmR9
Meer info of vragen? Mail naar: bertp@balimburg.nl

Dag van de Sport tijdens de Oranjeweek in Weert
Koopzondag 24 april wordt het hele centrum van Weert weer omgetoverd tot een
waar sportspektakel. Na twee jaar van afwezigheid is namelijk de themadag ‘Dag van
de Sport’, voortgekomen uit de jaarlijkse Oranjeweek, weer terug op de
evenementenkalender van Weert.
Op diverse pleinen in de binnenstad worden door lokale (sport)verenigingen en
organisatie velden uitgezet, wedstrijden gehouden, clinics georganiseerd en
presentaties gegeven.
Bezoekers krijgen de kans om de diversiteit van het Weerter sportaanbod te
ontdekken en maken kans op diverse sportprijzen.
Tot zondag 24 april!
Wil je gedurende het hele jaar op de hoogte blijven van alle activiteiten?
Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief via deze link
(duurt slechts 20 seconden).
Sportieve groet,
Team Gezonde Leefstijl

