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Jarigen in maart
8 maart Evi van Aaken
9 maart Pien Corstens
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Van de directeur.
Beste ouders,
De komende tijd staat in het teken van gezelligheid en vrolijkheid. Van mij dit keer geen uitgebreid verhaal.
Wel nog even de aandacht voor de komende verkiezingen. Ik ga natuurlijk geen stemadvies geven, maar ik hoop van harte
dat u de partijen die het onderwijs een warm hart toedragen mee wilt nemen in uw stemkeuze.
Ik wens iedereen een plezierig en kleurrijk Carnaval toe.
Bas van den Bosch

Mededelingen.

1. Van maandag 6 maart tot en met vrijdag 10 maart is het de
aanmeldingsweek voor de leerlingen van groep 8 voor het Pius X
college. Op donderdagavond 9 maart kunt u uw kind persoonlijk
aanmelden van 18:00 uur tot 20:00 uur. (niet verplicht)
2. Op maandagmiddag 6 maart starten voor groep 7/8 de EHBO-lessen vanuit de EHBO-vereniging Hulsel-de
Mierden. Het betreft dit jaar een gereduceerd aantal lessen (8 i.p.v. de reguliere 16 lessen) die binnen de
lesuren van het vak Natuur, en burgerschapsvorming aangeboden worden.
3. Op 27 maart start het jaarlijks terugkerende cultuurproject. De voorbereidingen zijn nog in volle gang!
4. Van 27 t/m 31 maart is het weer ‘De week van het geld’. Ook dit jaar zal er in die week weer een gastles in
groep 7/8 verzorgd worden door Corné Lavrijsen en Gerrit van der Heijden vanuit Rabobank De Kempen.
Het verstandig omgaan met geld zal in deze week centraal staan.
5. De in de jaarplanning genoemde kunstworkshop van het Pius X college op 30 maart gaat niet door.
Daarvoor in de plaats komt een doe-mee-middag muziek op woensdag 5 april. De begin en eindtijd hiervan
laat het Pius X college t.z.t. weten. Aanmelden kan via:
https://www.piusx-college.nl/nl/Thema_s/Groep_8/Aanmelden_doe-mee-middagen
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Nieuwe leerling.
In maart gaat er weer een nieuwe leerling starten op onze school
Yze Hendriks
We heten haar van harte welkom en hopen dat zij zich gauw op onze school thuis voelt.
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Het maandgedicht
Een nieuw onderdeel in het infoblad van de Clemensschool.
De creativiteit van Pien en Jytte uit groep 8 loopt weer op volle toeren! Bij elke speciale gebeurtenis maken deze
‘huisdichters’ van de Clemensschool een fantastisch gedicht. Deze keer staat het carnavalsgedicht in het infoblad.

Carnaval
In Brabant en Limburg is het super hip,
Alle liederen vliegen over je lip.
Iedereen gaat zich weer verkleden,
Mijn pakje komt uit Zweden.
De wagens zijn weer super populair,
Soms zijn ze toch wel een tikkeltje ordinair.
De prins en de prinses zijn ieder jaar weer van de partij,
En dat maakt ons blij.
De harmonie is er elk jaar weer bij,
Carnaval is echt iets voor mij.
We doen de polonaise,
En eten knakworst met mayonaise.
Ieder jaar weer groot feest,
Iedereen gaat lost als een beest.
De prins en prinses hebben weer veel power,
Want ze staan vaak onder de shower

Met vriendelijke groeten van Pien en Jytte
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Goed gedaan
Deze maand staat in het teken van ‘Kiezen’.
Het is goed als kinderen leren om zélf keuzes te maken en daar verantwoordelijkheid voor te dragen. Als kinderen
groter worden, moeten zij immers steeds nieuwe keuzes maken. Doe ik mee met die groep? Loop ik boos weg of los
ik het op?
Kinderen die zélf hebben leren nadenken over de gevolgen van hun keuzes, kiezen dan beter!
In de klas komt het volgende aan de orde:
• Voordat je iets doet of kiest, moet je even nadenken:
– Wat kan ik allemaal doen? Waar kan ik uit kiezen?
– Wat gebeurt er dan? Wat zijn de gevolgen?
– Wil ik dat?
• Doe of kies dan wat jou het beste lijkt!
Tips voor thuis
• Vertel uw kind steeds waarom u bepaalde keuzes maakt.
‘Je moet fruit eten omdat je dan minder snel ziek wordt.’
‘Je mag niet op paardrijden omdat dat veel te duur is.’
Door een waarom te geven, leert uw kind waar je op moet letten als je kiest, en wat de gevolgen van een bepaalde
keuze kunnen zijn.
• Geef uw kind de ruimte om zelf keuzes te maken. Behoed hem of haar voor gevaarlijke misstappen, maar weet
dat een kind ook om moet leren gaan met tegenvallers!

Gastles Bank voor de klas (groep 7 en 8)
Van 27 t/m 31 maart staat de zesde editie van de ‘Week van het Geld’ op het programma. Medewerkers van
Rabobank De Kempen dragen graag hun steentje bij aan deze nationale projectweek voor het basisonderwijs door
het geven van een gastles ‘Bank voor de Klas’.
Bank voor de klas
Als kinderen jong leren omgaan met geld, hebben ze daar als volwassene profijt van. Zo blijkt uit
onderzoek. In deze gastles staat het stimuleren van sparen en verantwoord geld besteden
centraal. Bank voor de Klas maakt kinderen in 1,5 uur op een speelse manier bewust van
financiële keuzes die ze moeten/kunnen gaan maken.
Gastdocenten
Gerrit van der Heijden en Corné Lavrijsen verzorgen op 31 maart de gastles voor
groep 7 en 8. Beiden komen uit Hulsel en zijn werkzaam bij Rabobank De Kempen.
Een gastles wordt gegeven aan de hand van het speciaal ontwikkelde spel Cash Quiz.
Spelenderwijs leren de kinderen alles over geld. Na afloop krijgen alle kinderen een
waaier mee naar huis. Aan de hand van de vragen die daar op staan kunnen ze thuis
doorpraten over het onderwerp. Meteen een mooie gelegenheid om het met uw kind over geldzaken te hebben.
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Kangoeroewedstrijd 2017
De Europese Wiskunde Kangoeroe is een wedstrijd die plaatsvindt op scholen in veertig landen tegelijk.
De deelnemende landen spreken samen de opgaven af. Er doen miljoenen jongens en meisjes over de
gehele wereld mee aan de kangoeroewedstrijd. Op onze school doen we dit jaar
weer met enkele leerlingen van groep 3, 4, 5, 6, 7 en 8 mee met deze wedstrijd. De
Kangoeroewedstrijd 2017 wordt op onze school dit jaar op donderdag 17 maart
gehouden. Het is vooral een wedstrijd voor kinderen die behoefte hebben aan extra
uitdagende vraagstukken. Hopelijk beleven zij plezier aan het oplossen van deze
hersenkrakers. Degenen die meedoen krijgen een aandenken en de leerlingen die
goed scoren kunnen prijzen winnen. Eind mei komt de uitslag binnen en dan maken we natuurlijk onze
schoolkampioen bekend.

Oproep ouders Verkeersexamen 2017
Op 6 april zullen de leerlingen van groep 7/8 van de Clemensschool samen met de leerlingen van alle andere
scholen uit de gemeente Reusel-de Mierden het verkeersexamen afleggen.
Voor het praktijkonderdeel moeten wij als school zeker 3 ouders als hulpouder mee laten helpen om deze
organisatie rondom dit examen rond te krijgen.
Wat vragen we van u:
- Aanwezig om 08:15 uur op basisschool ‘De Leilinde’ in Reusel
- Beschikbaar tot 11:30 uur
- Bemannen van een post waar u voorzien wordt van koffie/thee etc.
- Een kritisch oog
Bent u in de gelegenheid om ons te helpen?
Laat het weten door u aan te melden middels een kort
berichtje naar rjacobs@kempenkind.nl
We hopen op uw medewerking!

Infoblad Clemensschool Hulsel schooljaar 2016 - 2017

