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AGENDA
12 september Vergadering MR
12 september De Info 2
18 september Prinsjesdag
26 september Algemene informatieavond
26 september De info 3

3 oktober Start Kinderboekenweek
4 oktober Dierendag
5 oktober de Dag van de leerkracht
10 oktober De Info 4
15 t/m 19 oktober Herfstvakantie

VERJAARDAGEN
18 september Lars Rovers
19 september Liana Galajeva
24 september Sara van der Sanden

Groep 1 - 2
Groep 5 - 6
Groep 7 - 8

SCHOOLINFORMATIE

Juf Lesley
Juf Lesley is zwanger. Zij gaat na de herfstvakantie genieten van een welverdiend verlof.
Ze heeft op dit moment veel last van zwangerschap gerelateerde klachten. Daardoor is Inge
eerder begonnen met haar werkzaamheden op onze school. Het kan dus zijn dat jullie zowel
juf Lesley als juf Inge in de klas zien. Fijn dat we dit zo hebben kunnen regelen, is voor de
kinderen fijn zo’n rustige overgang!

Inge Merks
Hallo Allemaal,
Jullie hebben wellicht al gehoord dat Juf Lesley binnenkort met zwangerschapsverlof gaat.
Aan mij de eer om haar te gaan vervangen. Ik wil mezelf graag even kort voorstellen. Mijn
naam is Inge Merks. Ik kom uit Lieshout. Ik ben werkzaam binnen de vervangerspool van
stichting Eenbes en vind het erg leuk om aan de slag te mogen op Bs de Heindert. De
komende weken is Juf Lesley nog op school, mits alles goed gaat met haar gezondheid. Zij zal
haar taken aan mij overdragen, zodat ik haar kan gaan vervangen tijdens haar verlof. Dit zal
ongeveer tot de carnavalsvakantie zijn. Op de maandag ben ik dus voortaan te vinden in
groep 1/2 en op de dinsdag en woensdag in groep 5/6. Mocht je vragen hebben of graag
even gezellig een praatje maken dan ben je altijd welkom!

Thema uitvinden groep 1 t/m 4
Vanaf volgende week zullen de kinderen van groep 1 t/m 4
gaan werken rondom het thema ‘uitvinden’. Voor bepaalde
activiteiten zijn wij op zoek naar kosteloos materiaal. Denk
hierbij aan dozen in allerlei maten, doppen, kurken, karton,
wc-rollen, touw, stof en eventueel wat kleine apparaten die
uit elkaar gehaald mogen worden. De spullen mogen
ingeleverd worden bij de leerkrachten van groep 1/2 en
groep 3/4. Bij voorbaat dank.

Kinderlintjes
De jeugdgemeenteraad reikt sinds 2011 de Laarbeekse Kinderlintjes uit. Dit Kinderlintje is
een officiële beloning voor een kind dat iets heel bijzonders heeft gedaan. Weet jij een kind
dat iets bijzonders heeft gedaan. Je kunt deze dan voordragen d.m.v. het formulier dat bij
deze Info zit. Doe dit vóór 9 november 2018. Een speciale jury bekijkt jouw voordracht. De
kinderlintjes worden 20 november 2018 uitgereikt.

BIJLAGE(N)
-

Invulformulier Kinderlintje
Affiche peuter- en kleuterviering
Flyer ‘Laarbeek Sportief’
Poster Skatewing

