CARNAVAL IN BIJENLAND
Prins en Prinses van Bijenland zijn geworden

Prins Joey d’n Uurste en Prinses Guusje

Dit is donderdag 9 februari bekend geworden. Eerst stelden alle kandidaten zich voor en
lieten hun spreuk horen. Er waren heel veel kandidaten dit jaar. Toen kwam de steek
tevoorschijn met daarin de namen van de jongens. De spanning begon te stijgen.
Juffrouw Diny grabbelde in de steek en de naam van Joey kwam tevoorschijn. Toen
werden de namen van de meisjes in de steek gedaan. Wederom grabbelde juffrouw Diny
in de steek en de naam van Guusje kwam uit de steek. De capes, prinsensteek en het
kroontje werden overhandigd. En natuurlijk de scepter. Meneer Hans overhandigde de
sleutel van de school. Prins Joey en Prinses Guusje werden met een groot applaus
ontvangen. Natuurlijk volgde er een polonaise.
Op vrijdag 24 februari vieren wij met de hele school Carnaval in Bijenland met
schoolprins Joey d’n Uurste en schoolprinses Guusje. Iedereen mag natuurlijk verkleed
op school komen. We vertrekken tussen 08.30 en 08.45 uur vanaf het schoolplein in
optocht naar De Kastanje, samen met Prins Bram d’n Uurste en Prinses Sanne van de
Kei en hun gevolg. Met de hele stoet lopen we vanuit school richting de Kieboom naar
de Mgr. Berkvensstraat. Aan het einde steken we over en volgen we het voetpad richting
Zandstraat. Het zou natuurlijk superleuk zijn als er mensen aan de kant staan om naar
onze optocht te kijken. De groepen 1 en 2 gaan om 10.15 uur terug naar school om daar
het feest voort te zetten. De groepen 3 t/m 8 blijven in de Kastanje en gaan aan het eind
van de ochtend ook terug naar school.
Om 12.30 uur begint voor iedereen de carnavalsvakantie. Het is niet nodig dat de
kinderen op deze dag fruit meenemen. Voor iets lekkers tussendoor wordt gezorgd. In
verband met de brandveiligheid in De Kastanje mogen de kinderen geen confetti,
serpentines, spuitbusjes e.d. meenemen. Ook laten de kinderen zwaarden,
pistooltjes, toverstokjes enz. thuis.
Wij wensen iedereen alvast een fijne Carnaval toe.
Werkgroep Carnaval
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VOORLEESWEDSTRIJD DEURNE
Op vrijdag 3 februari heeft Juul Klomp uit groep 8 deelgenomen aan de
Voorleeswedstrijd in Deurne. Met z'n allen togen we die dag, per bus, naar het
Cultuurcentrum. De spandoeken in de aanslag en met hoge verwachtingen. Juul heeft
daar een knap optreden neergezet. Hij las voor uit De GVR van Roald Dahl. Compleet
met stemmetjes en gebaren nam hij ons mee in de wereld van de reuzen. Helaas ging
de lezer van Bs Zeilberg er met de 1ste plaats vandoor. Wij vonden dat Juul niet voor
haar onder deed. Vol trots kwamen we die middag weer in Liessel aan.

SCHOOLREISJE
Er is wat onduidelijkheid over de gang van zaken rondom het schoolreisje.
Het schoolreisje voor de groepen 1 t/m 7 van dit schooljaar is verzet van mei dit
schooljaar naar september volgend schooljaar.
Groep 8 gaat op kamp en zij krijgen een alternatief laatste schoolweek programma.
Voor alle kinderen wordt er in de laatste schoolweek nog een speciale dag
georganiseerd omdat het schoolreisje dit jaar verzet is.
We hopen dat dit voldoende duidelijk is voor de kinderen en voor u als ouders.
Voor vragen kunt u terecht bij Anneloe Verhees, Yvonne Wijers, Wilma Veltman en
Gerda Lutters.
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KLUSJESOCHTEND
Wij hebben hier op school te maken met iets wat u misschien thuis ook wel kent: er zijn
allerlei kleine klusjes die “eigenlijk” een keer gedaan moeten worden. Alleen: het komt
er nooit van. Want er zijn nu eenmaal altijd weer andere dingen die eerst moeten en
daardoor blijven die klusjes steeds maar liggen.
Daarom hebben we de stoute schoenen aangetrokken. We gaan een klusjesochtend
met ouders organiseren. We vragen ouders om op zaterdagochtend 20 mei naar school
te komen en ons van half 10 tot uiterlijk 12 uur te helpen. Wat voor klusjes liggen er zo
al? We zouden bijv. graag een buitenkraan hebben. Is er een handige “loodgietervader”
die dat voor ons kan maken? Ook missen we nog een buitenstopcontact. De picknicktafel
kan wel een opknapbeurt gebruiken. We willen ook graag een echte snelweg verven op
de speelplaats. En zo staan er nog wat klusjes op ons lijstje. Onder het motto: “Vele
handen maken licht werk” nodigen we ouders uit om een karweitje voor hun rekening te
nemen. Wij zorgen natuurlijk voor koffie met wat lekkers er bij.
Wilt u meehelpen? Noteer zaterdag 20 mei dan vast in uw agenda!

PRODAS STUDIEDAG
Zoals elk jaar organiseert de stichting Prodas ook nu weer een studiedag voor alle
leerkrachten. Deze wordt gehouden op woensdag 15 maart.
Alle leerlingen zijn dan vrij.

OPROEP NAMENS DE COMMUNIEWERKGROEP LIESSEL
Wij zijn opzoek naar ouders voor de communiewerkgroep Liessel.
Jaarlijks kunnen de kinderen van groep 4 de Communie doen in Liessel, gelukkig nog
gewoon in Liessel mede omdat we een actieve werkgroep hebben.
Voor de Communie hebben we een werkgroep Communie die opgesplitst is in een
theoriewerkgroep en een knutselwerkgroep.
De theoriewerkgroep maakt het misboekje, zorgt voor de brieven voor de
Communiekanten, en begeleidt de theoriemiddagen.
De knutselwerkgroep verzint de knutsels voor in de kerk en helpt de kinderen met de
knutselmiddagen om de knutsels te versieren.
De werkgroep regelt samen alle "zaken" rondom de Communie zoals bijvoorbeeld de
harmonie, de fotograaf, de versiering in de kerk enzovoorts.
We "vergaderen" ongeveer 6x per jaar, een uurtje.
Wie wil onze werkgroep komen versterken?
Of eerst meer informatie over de werkgroep.
Een keer meedraaien mag ook!
Neem gerust contact op met Nicole van der Wallen - Bots, tel: 06-53187361.

TIPS EN TOPS – ENQUÊTE VAN DE MR
Misschien herinnert u zich nog dat de MR tijdens de ouderavonden in oktober
formulieren heeft uitgedeeld waarop u de tips en tops van onze school kon vermelden.
Heel veel ouders hebben daarop gereageerd. Hartelijk dank daarvoor!
Tijdens de MR vergadering van 23 januari hebben we alle uitkomsten bekeken en
besproken. Mario Kusters is zo aardig geweest om ze allemaal op een rijtje te zetten.
Er waren in totaal 109 tips en 93 tops. Daar kunnen we wat mee en dat gaan we ook
doen!
In de Zonnewijzer zullen we er regelmatig op terug komen, zodat u op de hoogte blijft
van de stand van zaken.
Op sommige tips kunnen we heel snel reageren. Zo was er bijv. een tip over de airco.
De betreffende ouder adviseerde ons om de kapotte airco te laten repareren en
’s zomers aan te zetten. Dat zouden we heel graag doen, alleen……we hebben geen
airco. We hebben ook geen topkoeling, we hebben alleen ventilatie. Die voert wel frisse
lucht aan, maar geen koelte. Dus jammer genoeg kunnen we met die tip niets doen, hoe
graag we dat ook zouden willen!
Eén ouder vroeg om een schoolkamp. En dat komt er al dit jaar!
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Er was ook een vraag of we de indeling van de ouderavond eerder bekend konden
maken. Ja, dat kunnen we! En dat gaan we voortaan ook doen. Ook vroegen ouders of
ze voortaan zelf het moment konden plannen via ouderportaal. Dat kunnen we gaan
doen, alleen is dat voor ouders met meer kinderen niet altijd gunstig. Als je er niet snel
bij bent, kun je de afspraken soms niet meer op elkaar aan laten sluiten………Maar we
kunnen het gaan uitproberen. Dat wordt dan volgend schooljaar.
Er waren nog meer tips en tops over het Ouderportaal. De meeste ouders geven aan
dat ze daar heel erg blij mee zijn. “Fijn, snel, praktisch”. Wel zouden ouders graag meer
informatie krijgen via het ouderportaal. Bijv. de schoolkalender (daar zijn we mee bezig),
mededelingen en de data waarop er een toets wordt afgenomen. Ouders vinden het niet
handig dat er niet altijd meteen wordt gereageerd op een bericht. U moet er echter
rekening mee houden dat leerkrachten alleen op ouderportaal kijken op hun werkdagen.
Houd dus even goed in de gaten wie er die dag voor de groep staat. En voor alle
duidelijkheid: ziekmeldingen komen altijd aan. Die komen nl. ook bij de IBers, bij Hans
en bij Diny terecht, dus er is altijd wel iemand die het ziet.
Als uw kind twee leerkrachten heeft, kunt u een bericht altijd naar beide leerkrachten
sturen, u kunt beide leerkrachten selecteren.
De boekenkast app werkt wel goed, maar jammer genoeg niet op uw telefoon. Dat is
een technisch verhaal wat wij helaas niet kunnen verhelpen. Wilt u dus lezen wat er in
de boekenkast staat, ga dan even achter uw laptop of computer zitten.
Tot zover de eerste informatie naar aanleiding van uw tips. Méér informatie in de
volgende Zonnewijzer. Hebt u tussendoor nog opmerkingen? Laat het ons weten!

AGENDA
21 en 23 febr
21, 22 en 23 febr
22 februari
23 februari
24 februari
27 febr t/m 3 mrt
06 maart
09 maart
13 maart
13 t/m 17 maart
13 maart
13 maart
13 maart
15 maart
17 maart
18 maart

10 min. gesprek groep 1 t/m 7.
Adviesgesprekken groep 8.
Proeflessen IVO Deurne.
Informatieavond Willibrord Gymnasium.
Carnaval op school.
Carnavalsvakantie.
Controle hoofdluis.
Leerlingenraad.
Hercontrole hoofdluis.
Deze week aanmelden voor IVO Deurne.
Vergadering Ouderraad.
Vergadering Medezeggenschapsraad.
Start project: Rode draad.
Prodas studiedag. Alle leerlingen vrij.
De Zonnewijzer nr. 12.
Fietsenmarkt.
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Deurne, februari 2017
Beste directie, leerkrachten, ouders en leerlingen
Voor het 3de jaar organiseert SV Deurne in samenwerking met Leef en KNVB, het
KNVB schoolvoetbaltoernooi voor meisjes en jongens van groep 5 t/m 8.
Ook nu maken de kinderen in de gemeente Deurne kans om door te stromen naar de
KNVB regiofinales om uiteindelijk kans te maken om een plaats in de landelijke finale
in Zeist.
Datum: woensdag 29 maart 2017 van 13.30 tot +/- 18.30 uur
Locatie: Sportpark de Kranenmortel, Energiestraat 7 te Deurne
Voor kinderen uit groep 5/6 geldt:
- Teams spelen 7 tegen 7
- Een team bestaat uit min. 7 en max. 12 spelers/speelsters
- Kinderen zijn geboren op of na 1-10-2006
- Er mogen max. 2 dispensatiespelers/sters meedoen die geboren zijn na 1-102005)
Voor kinderen uit groep 7/8 geldt:
- Teams spelen 11 tegen 11
- Een team bestaat uit min. 11 en max. 16 spelers/speelsters
- Kinderen zijn geboren op of na 1-10-2004
- Er mogen max. 3 dispensatiespelers/sters meedoen die geboren zijn na 1-102003)
Teams kunnen zich aanmelden tot en met 24 februari door een mail te sturen naar
verenigingszaken@svdeurne.nl . In deze mail zet je duidelijk de naam van de school,
het emailadres van de teambegeleider (min leeftijd 18 jaar) en de namen van de
spelers/speelsters. Alle verdere correspondentie verloopt via de teambegeleider. Meer
informatie vindt op de site van SV Deurne.
Wij hopen op een sportieve medewerking van de basisscholen om ook dit jaar het
evenement tot een succes te maken.
Namens de werkgroep schoolvoetbal
Saskia Nouwen (s.nouwen93@upcmail.nl)
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