11 juli 2022

11 juli
11 juli
13 juli
18 juli
19 juli
20 juli
22 juli

Deze week oudergesprekken groep 3 t/m 7
Deze week kennismakingsweek VO
Stapje Verder (groep 8 leerlingen om 11.00 uur vrij)
Musical groep 8 in Belcrumhuis
Musical groep 8 in Belcrumhuis
12.00 uur uitzwaaien groep 8
Start zomervakantie (12.10 hoofdgebouw/12.25 dependance)

13 juli
14 juli
14 juli
15 juli
15 juli
16 juli
16 juli

Fedde (12)
Liv (7)
Liv (11)
Lukas (7)
Pleun (8)
Marietje (5)
Lode (9)

Oudergesprekken
Deze week vinden de oudergesprekken voor groep 3 t/m 7 plaats.
Stapje Verder
Op woensdag 13 juli van 11.00-12.00 uur gaan alle leerlingen alvast een kijkje nemen bij de nieuwe
leerkracht en/of de nieuwe klas.
De leerlingen die komend schooljaar van het hoofdgebouw naar de dependance of van de
dependance naar het hoofdgebouw ‘verhuizen’, worden door enkele medewerkers naar de locatie
gebracht. Aan het einde van Stapje Verder worden ze ook weer teruggebracht naar hun huidige
groep.
De kinderen kunnen dus gewoon op hun eigen locatie weer worden opgehaald aan het einde van
de ochtend.
De leerlingen van de huidige groepen 8 zijn deze dag vanaf 11.00 uur vrij.

Oproep
De oudervereniging (OV) staat al jaren klaar om de leukste activiteiten voor alle leerlingen te
organiseren. Daar is gelukkig ook een mooi budget voor dat door ouders wordt gerealiseerd. De
OV heeft een vast aantal commissies die allerlei activiteiten organiseren door het hele jaar heen.
Deze worden aan het begin van het jaar doorgaans al vastgezet. Denk aan de disco, de bingo en
hulp bij het Kerstfeest.
Dat er al veel activiteiten vaststaan, wil natuurlijk niet zeggen dat goede ideeën niet welkom zijn.
In tegendeel, de OV ziet graag initiatief van andere ouders. Daarom bij deze de oproep: Mocht u
een goed idee hebben, en het willen organiseren/realiseren, dan wil de OV daar graag aan
meehelpen. Alle hulp is ten slotte welkom om mooie activiteiten, leuke acties, of anderzijds te
organiseren om de kinderen een leuke tijd te bezorgen. Contact opnemen kan altijd
via kbsdespoorzoeker_oudervereniging@inos.nl
Partytime voor groep 6,7 en 8!
Vrijdagavond 1 juli was het zover de disco avond van de bovenbouw. Wat fijn dat dit eindelijk weer
eens door kon gaan.
Om 19.00 gingen we van start en al ruim voor die tijd stonden de kinderen klaar voor het hek om
lekker te dansen! Wat zagen ze er allemaal prachtig uit.
En er werd ook heerlijk gedanst, en gesprongen en meegezongen. Buiten in de tuin was een
heerlijk plekje om af te koelen van het dansen en om gezellig te kletsen.
Al met al een geslaagde disco avond, en zeker voor herhaling vatbaar. Volgend jaar hopelijk weer!
Groetjes van de Oudervereniging

Op 31 augustus, 1 en 2 september organiseren we weer het Timmerfestival. Drie dagen lang tussen
10.00u en 15.00u gaan de jongens en meiden van de Belcrum aan het werk rondom een bepaald
thema... maar dat thema is nog even geheim. We bouwen de mooiste bouwwerken van hout. Op
de laatste dag kiest een deskundige maar toch ietwat vreemde jury de prijswinnaars... :)
Wil je de aftermovie van vorig jaar nog eens zien? Kijk dan hier!
Aanmelden?
Let op het volgende:
- Schrijf alleen uw eigen kinderen in, niet die van anderen (vanwege de contactgegevens e.d.).
- Leeftijd 6-12 jaar.
- Kinderen timmeren in groepen van circa 8-10 kinderen.
- Per groep is er continu minimaal 1 ouder/verzorger aanwezig.
- Op de eerste dag bij aanmelding dient ieder kind vergezeld te worden van een ouder/verzorger,
dan worden de groepen gemaakt en het rooster voor het toezicht door ouders op de dagen. We
verwachten dat een ouder/verzorger aanwezig is op een van de drie dagen (minimaal 1 dagdeel).
Zonder die handjes (en ogen) is het niet mogelijk.
- We hebben maximaal plek voor 150 kinderen.
- Opgeven = meedoen, kun je niet meer, meld je dan minimaal 1 week van te voren af! Dan kunnen
we andere kinderen de kans geven mee te doen.
- We pogen door sponsoring het festival volledig gratis te houden.
- Kinderen nemen hun eigen lunch mee. Onze sponsors (work in progress, alle aanbiedingen
welkom!) zorgen voor een stuk fruit, een ijsje en drinken.
- Er is tussen 10.00u en 15.00u EHBO aanwezig. Draag dichte schoenen met stevige zolen. Alles
gebeurt op eigen risico.
- Kinderen mogen het terrein niet af, tenzij ze door een ouder worden opgehaald.
Volg de socials (Facebook & Instagram) voor alle laatste nieuwtjes en belangrijke updates. De pret
begint al vooraf!
Opgeven?
Dat kan digitaal via deze link.
Vragen? Sponsoraanbod?
Mail ons op timmerfestival@gmail.com of via een chat/DM op Facebook/Instagram.

