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Aardpraetje
Jarig in juni

Nieuw in de medezeggenschapsraad

D

e medezeggenschapsraad krijgt in het komende schooljaar twee
nieuwe leden. In de oudergeleding vervangt Bregje Verbruggen
Dave Bourgonje. Angela Fiers
vervangt Niels Segers namens
het team.
Dave startte op 22 april 2013
in de medezeggenschapsraad.
Tijdens zijn lidmaatschap is hij
ook een periode vertegenwoordiger geweest in de Ondersteuningsplanraad van het
Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs.
Bregje is de moeder van Manel, leerling in de VSO Onderbouw.
Niels Segers is één periode lid
geweest. Hij is ook lid van het
beleidsteam van school. Daar
worden belangrijke keuzes
gemaakt, die de medezeggenschapsraad moet beoordelen.
Daarom kiest hij ervoor om
uit de medezeggenschapsraad
te stappen.

Een hartelijk woord van dank
is op zijn plaats voor Dave en
Niels voor hun werk in de
medezeggenschap. Bregje en
Angela wensen we veel succes.

*
*
*

Bregje en Angela hebben zich
gemeld na een oproep voor
kandidaten die zich verkiesbaar wilden stellen. Omdat er
geen tegenkandidaten waren,
zijn ze automatisch benoemd.

*

De medezeggenschapsraad
bestaat nu uit:
Ouders:
Rob Jongenelen
Bregje Verbruggen
Antoinette Voets
Personeel
Desirée Dereumaux
Angela Fiers
Yvonne Loos

*

De volgende vergadering is
maandag 18 juni om 19:30
uur.

*
*

*
*
*

5 juni
Peter
6 juni
Sem
Maud
10 juni
Frank
12 juni
Tim
13 juni
Babet
Philippe
14 juni
Anouk
16 juni
Dylan
26 juni
Kaylian
28 juni
Kitany
29 juni
Levi

Aardpraatje
Een bezorgde leerling in SO1:
Els heeft epilepsie voor melk.
Dat mag ze niet hebben.

Geboren

Sonny James
zoon van

Marieke van Gerven
en Bodean
24 april 2018

Proficiat

Op bezoek in de bijenhal

Nieuw speelgoed
voor de zandbak

We
hebben
nieuw
mooi
speelmateriaal
gekocht voor in
de zandbak van
de SO. Onze
conciërges Peter
en Frans maakten er een mooie
kar voor, zodat
we alles netje
Veilig achter het glas bekijken de leerlingen van de SO weg kunnen zetten na het buihoe de imker zijn werk doet.
Onze leerlingen bezochten dinsdag 29 mei de Bijen- tenspelen.
hal van de vereniging Sint Ambrosius in Bladel. Ze
kregen daar heel veel informatie over bijen, bloemen
Kijkdag in VSO Onderbouw
en honing te horen van de imkers. Ze mochten natuurlijk ook proeven van de heerlijke honing die de
De VSO Onderbouw had een
bijen maken.. Het bezoek was het slot van het thema
echt café gemaakt in de klas.
‘Er op uit’. In de afgelopen weken kregen ze in de
Daar ontvingen ze 29 mei de
klas ook al veel informatie over deze diertjes.
ouders voor de kijkmiddag met
een kopje thee of koffie en iets
lekkers.

Naar de bank

De bezoekers kregen daarna een rondleiding
door de school. Ze kregen uitleg over de verschillende werkgroepen, zoals tuin, dienstverlening, techniek en productie. Dit werd helemaal
zelfstandig door de leerlingen verzorgd.

Agenda

Hoe gaat de bank met ons geld om? Dat wilden de
leerlingen van de VSO Bovenbouw en VSO Onderbouw 2, 3a en 3b wel eens weten.
Op woensdag 30 mei wandelden ze daarom naar
de Rabobank in Eersel. Ze kregen er uitleg over
het werk van de bank.
De excursie was een vervolg op De Week van het
Geld. Wij vonden het duidelijker voor onze leerlingen om de uitleg in het kantoor zelf te krijgen.
Het was een leerzame morgen, want voor iedereen is het belangrijk om te weten wat er met onze
centen gebeurt .

*
4 juni
Watersportdag op het E3strand voor de VSO-groepen.
Leerlingen krijgen hierover
informatie.
*
18 juni
Medezeggenschapsraad
*
20 juni
Studiedag voor het team
Alle leerlingen zijn vrij van
school
*
21 juni
Bedrijvenavond. Stagebedrijven bezoeken de school.
*
27 juni
Gala voor de schoolverlaters.

