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AGENDA
11 oktober Vergadering MR
12 oktober Afsluiting Kinderboekenweek
12 oktober “Laat zien wat je kunt show”
15 t/m 19 oktober Herfstvakantie
25 oktober Voorlichting Halt groep 7-8

31 oktober De Info 5
6 november Nationaal schoolontbijt
12 en 13 november Voortgangsgesprekken
12 t/m 16 november Cultuurweek
14 november De Info 6

VERJAARDAGEN
11 oktober
14 oktober
20 oktober
24 oktober
26 oktober

Simon Habraken
Mike Zhan
Guus van den Biggelaar
Liv van der Linden
Lin van der Putten

Groep 3 - 4
Groep 3 - 4
Groep 5 - 6
Groep 3 - 4
Groep 7 - 8

SCHOOLINFORMATIE

Overstap naar het voortgezet onderwijs
Op donderdagavond 1 november a.s. organiseren wij in samenwerking met SWV HelmondPeellandPO een informatieavond voor ouders. Deze informatieavond staat in het teken van
de overstap van het primair naar het voortgezet onderwijs. Deze overstap is niet voor alle
leerlingen vanzelfsprekend en gemakkelijk. Voor sommige leerlingen heeft deze overstap
extra aandacht nodig. Op deze avond zullen diverse thema’s aan bod komen. De ouders van

de leerlingen uit groep 8 hebben inmiddels een uitnodiging hiervoor gehad via een mailing.
Aanmelden voor deze avond kan door de link op de uitnodiging te gebruiken.

Typecursus
Maandag 22 oktober om 15.00 uur start de naschoolse typecursus van de Typetuin bij De
Heindert. Aan de typecursus kunnen leerlingen van groep 6 tot en met 8 deelnemen. De
cursus is ook heel geschikt voor kinderen met dyslexie of concentratieproblemen (normering
examen kan worden aangepast). Tot 18 oktober kun je je zoon of dochter met 15 euro
korting inschrijven (je betaalt dan 160 i.p.v. 175 euro). Ga snel naar
https://www.typetuin.nl/klassikaal

Muziek=COOL
Afgelopen jaren heeft onze school meegedaan met Muziek = COOL.
Voor dit schooljaar hebben we in overleg besloten om niet mee te doen met dit project.
Als u hierover vragen heeft kunt u terecht bij Judith Sonnemans, onze directeur.

Jeugdgemeenteraad
Op dinsdag 18 september zijn de jaarlijkse verkiezingen voor de Jeugdgemeenteraad
geweest. Myrte Endevoets gaat zich de komende 2 jaar inzetten voor Laarbeek samen met
Lin van der Putten uit groep 8.

Het is bijna zover

Wat hebben we de afgelopen week gedaan:
De kinderen van de groepen 7-8 hebben voorleeshoeken gemaakt
waarin ze elke middag de kinderen van groep 1 t/m 4 voorlezen.
De groepen 5 t/m 8 oefenen het voorlezen.
Donderdagmiddag wordt in de grote voorleesfinale de
voorleeskampioen gekozen van De Heindert.
Alle groepen zijn bezig met verhalen schrijven en tekenen. Dit
rondom het thema van de Kinderboekenweek ‘Kom erbij’.
De resultaten hiervan laten ze zien in de:
Laat zien wat je kunt show
Vrijdag 12 oktober
U bent welkom vanaf 11.30 uur.
De voorstelling begint om 11.45 uur.
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