april 2018

Aardpraetje

Vignet Gezonde School

Op

donderdag
29
maart was wethouder Ria van de Hamsvoord van
de gemeente Eersel op De Groote Aard. Ze overhandigde ons
het vignet Gezonde School. We
krijgen de erkenning voor het
onderdeel ‘Sport en Bewegen’.
We zijn ook bezig met deel
twee: ‘Gezonde Voeding’. Kijk
voor foto’s en een verslag op
onze website of in het volgende
Aardpraetje.

Dag winter, welkom lente
Tim, Jay en Naomi zagen begin maart een mooie vlinder toen ze
boodschappen gingen doen. Eindelijk een teken van de naderende lente. Ze stuurden een bericht en een mooie tekening naar
Het Aardpraetje om het goede nieuws te melden.

Jarig in april
*
*
*
*

*
*
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*
*

1 april
Habibo
5 april
Abdulla
6 april
Georgia
11 april
Bart
Bieke
Louise
12 april
Tim
13 april
Miranda
20 april
Inge de
28 april
Simone
Iza
30 april
Mirjam

13 April staking
Zoals wellicht bekend is er in
het land een estafettestaking
aan de gang i.v.m. de werkdrukverlaging en de salariscomponent in het primair
onderwijs. Op vrijdag 13 april
zal het zuiden van het land
het stokje overnemen.
Onder het personeel van De
Groote Aard blijkt de bereidheid om te staken groot.
Daarom zijn we tot het besluit gekomen dat De Groote
Aard die dag gesloten zal zijn.
Indien u problemen hebt met
het organiseren van opvang
voor uw kind/kinderen, kunt
u contact opnemen met de
directie.

Anke Blox, nieuwe leerkracht
Via deze weg wil ik me graag even aan u voorstellen.
Mijn naam is Anke Blox en vanaf 5 maart ben ik
werkzaam op de Groote Aard. Op maandag en dinsdag ben ik te vinden in de VSO BBA en de overige
dagen zal ik met name werkzaam zijn in VSO OB 3a.
Ik ben 34 jaar en ik vind het heerlijk om samen met mijn man te
genieten van de vele reizen die we al gemaakt hebben en die we
nog willen gaan maken. Ik lees erg graag en ga regelmatig hardlopen. Overige sporten vind ik met name leuk om te kijken, waarbij de Formule 1 met stip op de eerste plaats staat.
Naast jaren ervaring in de bovenbouw van het basisonderwijs (de
Toermalijn in Bladel en de Leilinde in Reusel) heb ik in het verleden ook al een poosje ingevallen op de Groote Aard. Ik ben erg
blij dat ik hier nu daadwerkelijk als leerkracht aan de slag kan.

Cliniclowns

Opening De Bucht
Speeltuin De Bucht in Bergeijk
is vanaf 8 april geopend. Ze
starten met een Openingsfeest op 8 april, van 13.00 –
18.00 Entree gratis! (Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs
gesteld.)
Daarna is de speeltuin iedere
woensdag, vrijdag, zaterdag en
zondag, 13.00 – 17.00 open,
entree €1,50 per persoon In
de mei- en zomervakantie zijn
ze iedere dag open.

Kinderboerderij
Kerkebogten

Ook Eersel heeft nu een eigen
Kinderboerderij. Die ligt aan
de Houtwal in de wijk Kerkebogten. Ga er eens kijken.

Agenda
*

Op donderdag 22 maart kwamen drie Cliniclowns naar de SOgroepen. In de gymzaal werd een heel spektakel opgevoerd en natuurlijk mocht iedereen meedoen. Op 9 april komen ze terug voor VSO
OB1 en VSO BB DB.

Leerlingen van VSO plantten op donderdag 22 maart verschillende
fruitbomen, zoals appels, peren en kersen. Dit gebeurde op het terrein
De Velden achter de Markt. Ook werden bessenstruiken gezet. De
actie was in samenwerking met de gemeente Eersel voor de Pluktuin

30 maart
Paasviering
*
2 april
Tweede paasdag
*
9 april
Medezeggenschapsraad
*
13 april
Stakingsdag onderwijs
De school is gesloten
*
20 april
Koningsspelen
*
27 april
Koningsdag
*
27 april t/m 11 mei
Meivakantie
*
14 mei
De school begint weer
*
21 mei
Tweede Pinksterdag

