WELKOM NIEUWE LEERLINGEN
In groep 1A is Sara Kersten gestart.
Welkom en een hele fijne schooltijd bij ons op de Zonnebloem!

FANCY FAIR
Op woensdag 17 mei was de Fancy Fair. Tijdens deze activiteit konden kinderen
deelnemen aan verschillende activiteiten rondom school, er was een loterij, een
speelgoedmarkt en een spetterend optreden van dansgroep Poertwa.
Vrijwilligers, sponsoren, leraren, leerlingen en iedereen die ervoor gezorgd heeft dat de
Fancy Fair voor jong en oud een geslaagd evenement is geworden heel erg bedankt.
Vol trots hebben we stichting Opkikker een cheque van € 889,75 kunnen overhandigen.

Namens de Fancy Fair commissie,
Janneke, Ivon, Claudia en Imke
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SCHOOLKAMP GROEP 8
Het was deze week bijna een historische week, want voor het eerst ging een groep 8
van de Zonnebloem op schoolkamp. Samen met hun juffen Conny en Jessie hebben zij
zich al wekenlang heel goed voorbereid. Zo hebben ze zelf het programma in elkaar
gezet en samen uitgekiend hoe ze het beschikbare budget zo efficiënt mogelijk konden
besteden. Ze hebben zélf prijsafspraken gemaakt met de supermarkt en een afspraak
gemaakt met de HEMA om daar te gaan ontbijten. Door deze gedegen voorbereiding
kón het kamp al bijna niet meer mislukken. De weergoden werkten ook nog eens goed
mee, de temperatuur was prima en er is geen druppeltje regen gevallen.
Op donderdagmiddag kwam er dan ook een vermoeide, maar érg enthousiaste groep 8
terug uit Asten.
Graag bedanken we iedereen die aan dit geslaagde kamp heeft bijgedragen. Op de
eerste plaats natuurlijk de leerlingen van groep 8, ze hebben het superknap gedaan! En
dat geldt zeker ook voor Connie en Jessie en alle collega’s, die er samen heel wat vrije
uurtjes aan hebben besteed.
Verder bedanken we Jan Linders Liessel voor de aantrekkelijke korting op de
boodschappen, verswinkel B.O.P. voor het gratis fruit en cafetaria The Pepper voor het
bezorgen van de héérlijke frietjes & snacks. Ook een bedankje voor het personeel van
de HEMA in Asten, die zo gastvrij waren om die hele groep kinderen te ontvangen.
Héél belangrijk was ook de hulp van ouders, bijvoorbeeld bij het bagagevervoer,
meefietsen en schoon achterlaten van de blokhut.
Samen hebben we er een geweldig kamp van gemaakt.
En volgend jaar………..gaan we weer!!!!!

JUBILEUM HANS EN INGRID
Onze collega’s Hans Aldenzee en Ingrid van Gog werken dit schooljaar vijfentwintig jaar
op de Zonnebloem. Dat mag gevierd worden!
Op vrijdag 16 juni hangen we de vlag uit en is er feest op school. Over het programma
kunnen we helaas niks verklappen, want het moet wel een verrassing blijven voor de
jubilarissen.
Voor u als ouders is het belangrijk om te weten dat de school op de gewone tijd begint
en ook gewoon om 12.30 uur uit is.
Eén ding is zeker: we gaan er samen een feestelijke dag van maken!
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TAAKVERDELING SCHOOLJAAR 2017-2018
Het einde van het schooljaar komt in zicht en we zijn dan ook al druk bezig met de
organisatie voor het nieuwe schooljaar. Zo hebben we ons ook gebogen over de
groepsindeling. Volgend jaar zijn er minder kleuters, daarom hebben we een
kleutergroep minder.
De taken zijn volgend jaar als volgt verdeeld:
Directeur
IB
Onderwijsassistent
Conciërge
Administratie
Groep 1/ 2 A
Groep 1/2 B
Groep 3A
Groep 3B
Groep 4
Groep 4/5
Groep 5
Groep 6
Groep 7A
Groep 7B
Groep 8


Diny Reiling (ma, di, wo, do)
Ingrid van Gog (wo)
Jessie Klinckenberg (wo)
Debbie van den Broek (elke ochtend)
Hans Aldenzee (ma, di, do, vrij)
Ingrid van Someren (di, wo, do)
Wilma Veltman (ma, di, wo)
Anneloe Verhees (do ,vrij)
Annie van Hoek (ma, di, wo)
Anja van den Broek (do, vrij)
Resie de Jong (ma, di, wo)
Judith van Baars (do, vrij)
Jolanda Nooijen (ma, di, wo)
Ingrid van Gog (do,vrij)
Angela Aarts (ma, di, wo)
Marjon Joosten ( do, vrij)
Mark Bruijstens
Nienke van de Mortel (ma, di, do)
Wiljan Schreurs (wo, vrij)
Karin Janssen (ma, di, vrij)
Rie-Jeanne van den Eijnde (wo, do)
Janneke Manders
Yvonne Wijers (ma, di, wo)
Margriet Berkers (do, vrij)
Conny Louwers (ma, di, wo)
Jessie Klinckenberg (do, vrij)

Karin heeft nog zwangerschapsverlof tot de herfstvakantie. Op dit moment weten
we nog niet wie haar komt vervangen, zodra dat bekend is brengen we u op de
hoogte.

De indeling van de kinderen is op dit moment nog niet helemaal rond, daar zijn we mee
bezig. Zoals u van ons gewend bent, gaan we hierbij zorgvuldig te werk en we houden
rekening met allerlei factoren. (broertjes/zusjes, vriendjes/vriendinnetjes, verdeling
jongens/meisjes etc.)
Heeft u als ouder nog suggesties voor de plaatsing van uw kind, of de indeling van de
groepen, laat het ons dan weten. Loop gerust even binnen, of stuur een mail naar
diny.reiling@prodas.nl
We nemen alle suggesties serieus mee in onze overweging, al zult u begrijpen dat we –
helaas - niet met alle wensen rekening kunnen houden.

OUDERGESPREKKEN EINDE SCHOOLJAAR
We hebben dit jaar voor het eerst geen oudergesprekken meer gepland aan het einde
van het schooljaar. In principe is dat ook niet nodig, want ouders van kinderen met een
speciale ondersteuningsbehoefte hebben in de afgelopen periode de gesprekken al
gehad. Het kan zijn dat de leerkracht tóch nog behoefte heeft aan een gesprek,
bijvoorbeeld n.a.v. het rapport. De leerkracht zal dan contact met u opnemen om een
afspraak te maken. Het omgekeerde geldt natuurlijk ook: wilt u graag nog een gesprek
aan het einde van dit schooljaar, neem dan gerust contact op met de leerkracht van uw
kind. Dat kan uiteraard ook via het ouderportaal.
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STOELTJES PASSEN/KENNISMAKING
Het duurt nog even, maar natuurlijk krijgen de kinderen ook dit jaar weer gelegenheid
om kennis te maken met hun nieuwe klas en hun nieuwe leerkracht. Voor de kleintjes
noemen we dit “stoeltje passen” voor de grote kinderen is het een kennismakingsmiddag.
We gaan dit doen op maandagmiddag 10 juli. Ook alle nieuwe leerlingen zijn hierbij
natuurlijk van harte welkom!

GEVONDEN VOORWERPEN
Het is bijna niet te geloven, maar de stapel gevonden voorwerpen bij het kantoor van
meneer Hans wordt maar groter en groter! Vooral rugzakken en broodtrommels, daar
kunnen we bijna een winkeltje mee beginnen. Ons verzoek is dan ook om regelmatig te
kijken of er toevallig iets van úw kind tussen zit. Nog beter is het als de kinderen er zelf
op letten. U heb nog een paar weken de kans, want aan het begin van de zomervakantie
houden we grote schoonmaak!

AVOND 4 DAAGSE 2017
Kom de Zonnebloem aanmoedigen! Van woensdag 7 tot en met zaterdag 10 juni gaan
69 leerlingen van groep 1 tot en met groep 8 hun beste beentje voorzetten tijdens de
A4D in Deurne. Wandelend en zingend zullen zij de Zonnebloem vertegenwoordigen,
zowel op de 5 als op de 10 kilometer. Wij vinden het erg leuk als jullie ons komen
aanmoedigen.
Voor de routes zie www.avondvierdaagsedeurne.nl
Alle deelnemers en begeleiders hebben reeds per mail info ontvangen. Mocht je geen
informatie hebben gehad, mail dan even naar Gerda Lutters r.lutters5@kpnmail.nl
Werkgroep A4D.

SPORTSTUIF DEURNE OPENT ZIJN DEUREN
Sportstuif heeft twee succesvolle locaties in Asten en Veldhoven en opent nu ook zijn
deuren in Deurne. De locatie van de nieuwe Sportieve Buitenschoolse Opvang is in
gebouw De Vlieger aan de Schelde 1. Na de zomervakantie, op maandag 28 augustus,
gaat de naschoolse opvang van start.
Sportstuif maakt gebruikt van de gymzaal, het speelplein en het grasveld. Het doel is om
kinderen een onvergetelijke middag te bezorgen! Dit wordt gedaan door middel van
sport- en spelactiviteiten, maar ook uitstapjes en creatieve activiteiten horen hierbij.
Sportstuif is op alle werkdagen open. Dat wil zeggen, vanaf het einde van de schooltijd
tot 18.30 uur. Kinderen van alle scholen in Deurne kunnen terecht bij de Sportieve
Opvang. Sportstuif zorgt er voor dat uw kinderen uit school worden gehaald. Ook op alle
studie- en vakantiedagen is uw kind van harte welkom.
Iedere woensdagmiddag tot en met de zomervakantie kunnen kinderen van 13.30 tot
14.30 kennis komen maken met Sportstuif. Ook ouders zijn van harte welkom. Wilt u hier
gebruik van maken? Neem dan contact op.
info@sportstuif.nl
088-633 20 20
www.sportstuif.nl

AGENDA
5 juni
6 juni
7 juni
7 juni
7 t/m 10 juni
8 juni
12 juni
15 juni
16 juni
16 juni

2e Pinksterdag
EHBO theorie examen
Groep 3-4a excursie Ossenbeemd Deurne.
Kennismakingslessen IVO Deurne
Avond-4-daagse
Gezelschapsspelletjes groep 1 t/m 4 14.30 - 15.15 uur
Infoavond LWO praktijk
EHBO examen
Jubileum Ingrid van Gog en Hans Aldenzee
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