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Vandaag zijn alle kinderen vrij
Studiedag

Algemeen
Schoolvoetbaltoernooien
Eindelijk konden ze weer doorgaan! Dé toernooien van het
jaar. De Europa League, Champions League en KNVB beker
vallen in het niets bij het interscolaire schoolvoetbaltoernooi
van Nuenen.
Op woensdag 6 april trapten de jongens en meiden uit groep
5-6 af. Dat deden ze allemaal vijf keer, met drie verschillende
teams. Deze drie teams wisten de nodige punten te veroveren
en de kinderen uit
Gerwen en
Nederwetten namen
vol spanning plaats op de tribune. Nadat de punten waren opgeteld en
gedeeld door het aantal teams per school, was het tijd voor de
prijsuitreiking. Nadat plek zeven, zes, vijf, vier en drie waren vergeven
had de spanning een hoogtepunt bereikt. Nummer één was voor
basisschool de Nieuwe Linde en onze jongens en meiden waren tweede
geworden. Knap gedaan!

Een week later was het de beurt aan de jongens en meiden uit groep 7
en groep 8. Zowel in Gerwen als in Nederwetten ging het in de klas
voorafgaand aan het toernooi regelmatig over het voetbaltoernooi.
Opstellingen werden gemaakt, tactieken werden besproken en in de
pauze werden diverse speelstijlen verfijnd. De verschillen waren deze
middag kleiner dan de week ervoor en aan de uitslagen was te zien dat
het ontzettend spannend was. 1-0, 1-1, 0-0, 0-1 etc… geen enkele
wedstrijd werd ruim gewonnen of ruim verloren. We waren op het
toernooi vertegenwoordigd door één jongensteam en één meidenteam.
De kinderen gingen tussendoor bij elkaars wedstrijden kijken en
moedigden elkaar aan.
Voorafgaand aan de prijsuitreiking heeft de (sport)wethouder,
Joep Pernot, Huub Jansen in het zonnetje gezet. Hij heeft een
onderscheiding gekregen en zowel de wisselbokaal als het
schoolvoetbaltoernooi zijn (terecht!) naar hem vernoemd. Hij
heeft namelijk ruim 40 jaar de toernooien georganiseerd.
Inmiddels waren de punten opgeteld. Het lag allemaal erg
dicht bij elkaar. De kinderen uit groep 7-8 waren vijfde
geworden en in het algemeen klassement zijn onze scholen
(Sint Jozef en Heuvelrijk) op de vierde plaats geëindigd.
Ik heb genoten van het enthousiasme van de kinderen,
begeleiders, leerkrachten en supporters en kijk nu al uit naar
volgend jaar

Spreekbeurten groep 6-7-8
De kinderen van groep 6-7-8 kregen enkele weken geleden de opdracht om
een spreekbeurt voor te bereiden. Hier hebben zij vooral thuis, met of zonder
een beetje hulp, aan gewerkt. De eerste spreekbeurten waren erg interessant!
Rosa mocht de reeks aftrappen en vertelde vol enthousiasme over Daphne
Deckers. Tot ieders verbazing vroeg ze aan haar klasgenootjes of ze nog iets
wilden vragen aan Daphne Deckers, want daar zouden zij de kans voor krijgen.
Op ieders gezicht verscheen een verbaasde blik en vervolgens ging Rosa
videobellen met Daphne Deckers. Hierna volgde de spreekbeurt van Floris. Hij
wist ons alles te vertellen over de Formule 1. Tijdens de spreekbeurt van Sara
over mineralen, edelstenen en kristallen kregen we de mooiste stenen van
Nederwetten te zien.
Daan wist ons veel te vertellen over ambulances en het werken in een
ambulance. Alsof hij zelf dagelijks in een ambulance vertoefde, wist hij zijn
klasgenoten te vertellen wat er allemaal in een ambulance zat. Als laatste volgde een interessante spreekbeurt
van Quinn. Hij vertelde ons over zijn (en mijn) favoriete voetbalclub, PSV. Zelfs de bekeroverwinning van twee
dagen ervoor was meegenomen in de statistieken. Ik ben benieuwd naar alle spreekbeurten die nog volgen!

Speelplaats
Het heeft even geduurd, maar het resultaat is er dan ook naar… onze speelplaats is klaar! Er wordt door de
kinderen naar hartenlust gespeeld en er hebben zelfs al de eerste lesjes plaatsgevonden.
Later dit schooljaar zal er een officiële opening plaatsvinden, maar we willen nu al graag alle mensen die een
steentje hebben bijgedragen door mee te werken van harte bedanken hiervoor. Dat geldt zeker ook voor de
mensen die onze speelplaats gesponsord hebben! Allemaal heel erg bedankt!!!

Avondvierdaagse
Inmiddels hebben we de aanmeldformulieren voor de Avondvierdaagse ontvangen. Omdat de deelname
hieraan niet door school verzorgd wordt, zijn we nog steeds op zoek naar ouders die dit willen coördineren. Het
zou fijn zijn wanneer er een of meerder enthousiaste ouders zich aanmelden zodat de kinderen die mee willen
lopen ook kunnen deelnemen aan dit evenement. Alvast bedankt.

Fijne vakantie!
Van 25 april tot en met 6 mei is het alweer
meivakantie. Hopelijk kan iedereen hier een fijne
invulling aan geven op welke wijze dan ook. Het
team van Basisschool Sint Jozef wenst iedereen een
hele fijne vakantie!

Koningsspelen
Vrijdag 22 april hebben we de week ontzettend gezellig afgesloten met een heerlijk ontbijt en veel leuke
spelletjes. Iedereen had weer enorm zijn best gedaan en de kinderen zagen er weer heel feestelijk uit. We
hebben er met elkaar een geweldige dag van gemaakt en w e kijken terug op een zeer geslaagde ochtend.

Kids Society Erica

Op 31 maart was het de laatste werkdag van Kim bij het bonte
paard, de groep voor de oudste kinderen bij de BSO. Ze gaat aan
een nieuwe uitdaging beginnen. Zowel de kinderen, de ouders als
wij vinden het erg jammer om Kim met haar grote betrokkenheid
kennis en vrolijk karakter te moeten missen.
De kinderen van het bonte paard hadden een heel leuk
afscheidsfeestje met Kim gevierd. Ook aan de anderegroepen had
ze gedacht. Die mochten smullen van popcornen chips.
Maar voor Kim krijgen we gelukkig ook weer een hele leuke
pedagogisch medewerker terug bij het bonte paard ; Joyce. Joyce,
heeft er zin in om het stokje over te nemen!
Hieronder staan een paar activiteiten die we de afgelopen
tijd hebben gedaan.
We zijn in de voorjaarsvakantie bijvoorbeeld naar monkey
town geweest waar de kinderen lekker veel geravot en
geklommen hebben. Ook bij de Tip en op het schoolplein
kunnen de kinderen hun energie goed kwijt.
Daar tegenover staan ook weer rustigere activiteiten die
andere vaardigheden vereisen . zoals bijvoorbeeld met
ijsstokjes vliegtuigjes maken, valentijnskaarten maken,
knutselen. Maar ook doen de kinderen spelletjes waarbij ze
spelenderwijs veel leren met en van elkaar.
Mooi om de kinderen binnen de BSO zo te zien (op)groeien op allerlei gebied!
We hebben een leuke baan:-)
Vriendelijke groetjes van de slingerapen

Nieuwsbrief 9 verschijnt op 20 mei.

Ingezonden activiteiten en mededelingen

