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Beste ouders/verzorgers,
Deze week alweer de laatste schoolweek voor de mei-vakantie. Een week die we afsluiten met de
Koningsspelen.
Voor groep 8 is deze week een belangrijke week. Zij nemen namelijk deel aan de CITO-eindtoets.
Vandaag zijn ze hiermee begonnen.
Daarnaast is het Prodas-kantoor vandaag naar ons gebouw verhuisd. Morgen hebben zij hun
eerste werkdag. Wij heten hen morgen met leerkrachten en leerlingen van harte welkom!
Hieronder ziet u een impressie van hoe het geworden is.

Meer informatie over onze school en onze partners kunt u vinden op onze website www.antoniusheusden.nl. Mocht u vragen/opmerkingen hebben; loop gerust binnen, bel of mail en we maken
een afspraak. De deur staat (bijna) altijd voor u open en de koffie staat klaar.
Wij wensen u allen een hele fijne, zonnige mei-vakantie toe en zien alle kinderen graag terug op
maandag 7 mei!
Met vriendelijke groet,
Anja Jansen
Joost Martens

Koningsspelen 2018
A.s. vrijdag doen wij ook mee met de Koningsspelen. Zoals eerder
aangekondigd, beginnen we op school met een Koningsontbijt. Dit wordt
gesponsord door de Jumbo. Kinderen hoeven dus zelf niets mee te nemen.
De rest van de dag ziet er als volgt uit:
9.15 uur: opening op de speelplaats met het liedje en het dansje van Kinderen voor Kinderen
“Fitlala”.
9.30 uur: start spellen groep 1 t/m 6
9.40 uur: Groepen 7 en 8 vertrekken naar Asten om deel te nemen aan de Colorrun (denk aan
kledingvoorschriften en een flesje water)
12.15 uur: einde spellen. Groep 1 t/m 3 gaan terug naar de klas en vervolgens naar huis, groepen
4 t/m 6 gaan lunchen (zelf lunch meenemen). Groepen 7 en 8 komen terug van de Colorrun en
gaan ook naar huis.
12.45-14.15 uur: 3 groepsspellen voor groep 4 t/m 6
14.15-14.30 uur: opruimen, afsluiten en naar huis
I.v.m. het voorspelde mooie weer is een pet en zonnebrand geen overbodige luxe! We
hebben ook een paar waterspellen opgenomen in het programma, dus een set
reservekleren is ook handig.
Communieviering
Donderdag 10 mei (hemelvaartsdag) doen 24 kinderen van groep 3 en 4 de Eerste Communie.
Wij nodigen jullie van harte uit om dit samen met ons te vieren. De viering begint om 12.00 uur in
de kerk in Heusden.
Groetjes namens de kinderen en de communiewerkgroep
Activiteiten in de maand mei
In de maand mei zijn de volgende zaken van belang:
- Donderdag 10 en vrijdag 11 mei zijn de kinderen vrij vanwege Hemelvaart
- Maandag 21 mei in het Tweede Pinksterdag (kinderen zijn vrij)
- Maandag 28 mei is het Kermismaandag. Ook dan zijn alle kinderen vrij. De leekrachten hebben
dan een studiedag.
Experimenteren met de gekke professoren van Mad Science!
Vorige week donderdag hebben de kinderen van de groepen 3 t/m 8 een spectaculaire science
show gezien over “Voor en ijs”.
In navolging hierop komt er een Mad Science wetenschap & techniek cursus op onze school, waar
de kinderen van groep 3 t/m 8 zich voor kunnen inschrijven.
De kinderen gaan tijdens de cursus aan de slag met talloze experimenten, activiteiten en
demonstraties. De lessen liggen dicht bij de belevingswereld van de kinderen en stimuleren een
onderzoekende leerhouding.
Wie gaat er mee op avontuur in de wondere wereld van de Extreme Elementen? Maak kennis met
de wetten van Newton, en Bernoulli. Duik in de wereld van een geoloog en leer alles over onze
aardkorst. Experimenteer met lucht maar pas op voor het vikingschip. En ga aan de slag met
"coole" proefjes over warmte. Dit zijn zomaar een paar onderwerpen die tijdens de lessen
voorbijkomen. Krijg je er al zin in?
Kinderen krijgen op deze manier een positieve kijk op wetenschap & techniek en beseffen beter
hoe het de wereld om hen heen beïnvloedt. Observeren, analyseren en conclusies trekken zijn
immers belangrijke vaardigheden, voor nu en later. Na iedere les krijgen de kinderen materialen en
informatie mee naar huis om thuis verder te leren en experimenteren.
De activiteiten vinden plaats in een lokaal op school.
Data van de cursus:
Dinsdag 22-5-2018

Dinsdag 29-5-2018
Dinsdag 5-6-2018
Dinsdag 12-6-2018
Dinsdag 19-6-2018
Dinsdag 26-6-2018
Starttijd: 14:45 (lessen duren 60 minuten)
Inschrijven kan via inschrijven.mad-science.nl
Inschrijftermijn loopt tot en met: 8-5-2018
Deelname bedraagt € 72,50 per kind, incl goodies, leskaarten en Mad Science polsbandje.
Oranjecomité Heusden

