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AGENDA
15 maart Staken: school dicht
19 en 20 maart Voortgangsgesprekken
24 maart Basketbaltoernooi
27 maart De Info nr. 14

2 april Informatieavond nieuwe kleuters
3 april Inloopochtend
4 april Theoretisch verkeersexamen
4 april Informatieavond Halt Online

VERJAARDAGEN
29 februari
19 maart
27 maart

Emy Sibon
Maya Shawi
Milan Kok

Groep 3 – 4
Groep 7 - 8
Groep 1 - 2

SCHOOLINFORMATIE
Informatieavond voor onze toekomstige ouders op dinsdag 2 april
Op dinsdag 2 april organiseren we een informatieavond speciaal voor alle nieuwe ouders.
Voor deze avond en voor de inloopochtend zijn affiches gedrukt. Deze zijn op A3 formaat
aan alle oudste leerlingen vandaag meegegeven met daarbij de vraag of jullie deze zichtbaar
op willen hangen. Zo hopen we op een grote opkomst mede dankzij jullie (zie bijlage)!

Inloopochtend voor alle ouders op woensdag 3 april
Op woensdag 3 april organiseren we een inloopochtend waarbij nieuwe ouders van harte
welkom zijn om een kijkje te komen nemen in de groepen.

Uiteraard zijn op deze ochtend ook opa’s en oma’s van alle kinderen van harte welkom. Deze
ochtend begint om 9.00 u. Graag tot dan!

Theoretisch verkeersexamen op 4 april 2019
De kinderen uit groep 7 maken op donderdagmiddag 4 april het theoretisch
verkeersexamen. Op school wordt aandacht besteed aan het examen door het oefenen van
proefexamens. Op de website www.examen.vvn.nl vind je meer informatie en de
oefenexamens.
Extra informatie van VVN: Samen oefenen met de VVN Verkeersexamenapp
Bereid je zoon of dochter voor op het VVN praktisch Verkeersexamen met
Verkeersexamenapp. Onderzoek samen met je kind welke verkeerssituaties je kind op zijn
fietsroute tegenkomt. Oefen die routes en beantwoord vragen over specifieke
verkeerssituaties. De app geeft ook tip hoe je je kind kunt coachen in het verkeer. Download
nu de VVN Verkeersexamenapp in de app-stores van iPhone en Androidtoestellen. De app is
beschikbaar voor smartphones en tablets. De app is ook online te vinden voor iOS en
Android. https://examen.vvn.nl/vvn-verkeersexamen-app
Informatie over het praktijkexamen volgt nog. Dit zal zijn op 14 of 16 mei 2019.

Examen Marietje Kessels Project
Op woensdag 10 april is het dan zover; het examen van
het Marietje Kessels Project. Tijdens dit examen zullen de
leerlingen van groep 8 laten zien wat ze in de afgelopen
weken geleerd hebben op het gebied van weerbaarheid.
Weerbaarheid betekent weten wanneer en hoe je jezelf kunt beschermen. Enkele
onderwerpen die aan bod komen:
- hoe laat je merken dat je iets niet wil?
- hoe los je ruzies op?
- het gebruik van de vier stappen.
- het loskomen uit verschillende grepen.
- wat kun je tegen pesten doe?
- wat is kindermishandeling?
- hoe vraag ik hulp en hoe kan ik een ander helpen?
De ouders/verzorgers van de kinderen uit groep 8 hebben hiervoor een persoonlijke
uitnodiging ontvangen.

OVERIGE INFORMATIE

“Hoole Bolle Billy”door Kindertheater Propop
Een komische, ontroerende familievoorstelling door kindertheater Propop op zondag 17
maart 14.30 uur in het Dorpshuis te Lieshout.
Holle Bolle Billy speelt toneel en zingt liedjes voor
kinderen. Omdat het in de stad zo druk is, is zij
weggegaan. Zij vindt haar paradijsje maar weet
niet dat het de tuin is van Baron Frusto de Blabla
van Poeha. Die vindt het maar niks dat zo'n
onfatsoenlijke juffrouw uit de stad bij hem in de
tuin komt staan met haar woonwagen en lawaai.
Ze zingt lelijk, staat niet recht en eet ongezond. Hij
kan veel mooier zingen. Holle Bolle Billy zal ook
wel eens mooi zingen. Van schrik blijven de vogels
weg.
Ze blijft maar lawaai maken en gek doen tot Baron Frusto haar mond dichtplakt en
haar handen vastbindt, zo kan ze geen lawaai meer maken. Uiteindelijk groeien ze naar
elkaar toe. Figurentheater Propop bestaat sinds 1975 en is een professioneel theater met
elf medewerkers zij spelen voornamelijk in hun eigen theatertje "De Poppenzaal" in
Turnhout met als Doelstelling; mooie, ontroerende en grensverleggende theater maken. Tot
ziens op zondag 17 maart om 14.30 in het Dorpshuis te Lieshout!! Adviesleeftijd 3 tot 10
jaar.
Kaartjes a € 7,50 (incl. ranja en chips en koffie of thee voor volwassenen ) zijn via internet
te reserveren via: www.vierbinden.nl/theater/ons-tejater . Resterende toegangskaarten
zijn vanaf 1 week voor de voorstelling te koop in het Dorpshuis te Lieshout tegen contante
betaling.

Kiko Laarbeek presenteert de musical ‘I want to
break free!’
KiKo staat binnenkort weer op de planken! Deze keer staan onze oudste vocalisten (vanaf
groep 8 van de basisschool en hoger) in een grote avondvullende musical.
Graag nodigen we je uit voor deze nieuwste uitvoering van KiKo Laarbeek: ‘I want to break
free!’ KiKo groeit uit haar jasje en heeft inmiddels jeugdleden tot 16-17 jaar. Om het zingen
en acteren ook voor kinderen van 11 tot 17 jaar aantrekkelijk te houden, is KiKo op zoek
gegaan naar een musical die bij hen past. En die hebben we gevonden!! Kom kijken naar het
spetterende resultaat op zaterdag 23 maart in het Dorpshuis in Lieshout!
De vocalisten van KiKo nemen je mee in het verhaal van de Gaga-girls en de Bohemians. De
strijd om wat échte muziek is, gaat losbarsten! Deze voorstelling is een avondvullende
musical waarbij de muziek van Queen bij velen nostalgische gevoelens naar boven zal halen.
Deze bijzondere samensmelting van oude muziek in een jong jasje gestoken is een must om
te komen kijken en luisteren!

De musical is geschikt voor jong en oud. De voorstelling is op 23
maart a.s. in het Dorpshuis in Lieshout en start om 19:00 uur, de zaal
gaat 10 minuten van te voren open. De toegang is gratis. Inclusief
een pauze is de verwachte eindtijd rond 21:30 uur.
Tot dan!
Bestuur van KiKo Laarbeek
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Affiche Informatieavond en Inloopochtend
Folder Tienerwerk Aarle-Rixtel
Kiko Laarbeek musical

