Nieuwsbrief 24, 20 februari 2019
Schoolorkest verplaatst
Het schoolorkest zal deze week op donderdagochtend spelen. Denken jullie morgenochtend aan
de instrumenten?
Museumbezoek groep 5 t/m 8
In het kader van cultuur zullen we komende week met de groepen 5/6 en 7/8 het Grafisch Museum
in Wouw bezoeken.
• 25 februari: Groep 7/8 van 09:00 uur tot 11:00 uur
• 26 februari: Groep 5/6 van 09:00 uur tot 11:00 uur
Hiervoor zoeken wij nog ouders die willen rijden en begeleiden.
U kunt zich opgeven bij juf Marsha/Veronique of meneer Angelo.
Alvast bedankt!
Carnavalsoptocht
Op 1 maart vieren we op school Carnaval. Ook dit jaar willen we weer een Carnavalsoptocht
houden. De kinderen mogen natuurlijk weer een wagen bouwen om mee te rijden in de optocht.
Opgeven hiervoor kan bij meneer Angelo. Nieuw dit jaar is dat we ook de zogenaamde
loopgroepjes toelaten mits ze een act hebben voor tijdens de optocht. Er hoeft dan geen wagen te
zijn, maar ook met kleding en een leuk verhaal kan er al een act neergezet worden. Als kinderen
hieraan mee willen doen zullen ze zich op moeten geven bij meneer Angelo in verband met de
organisatie. Dit geldt voor zowel de wagens als voor de acten.
Omdat we een optocht houden, zullen we de straat op moeten. We hebben enkele
verkeersregelaars, maar mocht u ook verkeersregelaar zijn en ons graag willen ondersteunen, dan
horen we dat graag.
Ook zoeken we nog enkele ouders die mee willen lopen met onze jongste kinderen. U kunt dit
doorgeven aan de groepsleerkracht.
Carnavalsviering invulling
Vóór de optocht zullen we verschillende spelletjes en activiteiten met de kinderen hebben op
school. Hiervoor hebben we nog enkele ouders nodig die een activiteit willen begeleiden. Opgeven
kan bij meneer Angelo.
Route optocht
De optocht van school zal duren van 10:30 uur tot 11:30 uur. Het gevolg van SKS zal deze
happening met ons meemaken. De route is iets gewijzigd ten opzichte van andere jaren. Ook zal
deze nog bij de huizen op de route geflyerd worden. De route is als volgt:
Start bij school – Pastoor Kerckerstraat – Laurentiusdijk – Kinderbaantje – Hoge Bogerd – Van
Nispenstraat – Van der Wellenstraat – Wit Kruis – J.F.Kennedystraat – Corneliusstraat – Kapelaan
Kockstraat – Pastoor Kerckerstraat – einde school.
Het zou natuurlijk geweldig zijn als er zoveel mogelijk mensen langs de route zouden staan.
Activeer kennissen, opa’s, oma’s en andere familieleden; we maken er dan een geweldig groot
feest van!
Opgeven optocht Raldal
Lijkt het je leuk om naast de optocht van school op vrijdag 1 maart mee te lopen in de
Carnavalsoptocht van de Raldal, geef je dan op. Het formulier is deze week ook uitgedeeld op
school.
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Carnavals voorstelling voor de leerlingen van groep 1-2
Beste ouders van groep 1-2. Op vrijdag 22 februari zijn wij uitgenodigd voor een toneelvoorstelling
met als thema Carnaval bij Myra Ceti. De voorstelling begint om 9:30 uur. Ik zou graag heen met
de auto willen. Als het weer het toelaat lopen we terug.
Wie kan ons helpen met het vervoer? We willen graag om 9:10 uur van school vertrekken.
U kunt u opgeven bij juf Heleen of juf Marina.
Invalproblematiek, heeft u een onderwijsdiploma?
Het ontgaat u vast niet, maar het lerarentekort wordt steeds groter en de problemen die daardoor
ontstaan steeds nijpender. De huidige invalpools met invallers/leerkrachten die bekend zijn, raakt
opgedroogd. Voor de komende weken weten we al dat er geen invallers beschikbaar zijn.
Heeft u een pabodiploma, bent u gediplomeerd om in het basisonderwijs te werken, heeft u in het
verleden een andere keuze gemaakt, zou u in nood best een dag of een paar dagen op school
willen invallen? Geef dit dan door aan Defrie. Wellicht kunt u ons in de toekomst een keer helpen.
Alvast bedankt!
Spreekuren Anouk Jacobs (CJG) op school
Anouk Jacobs zal vanuit het CJG ook dit schooljaar spreekuur houden op basisschool Pius X,
deze laagdrempelige mogelijkheid blijft behouden! De eerstvolgende keer dat zij er weer is, is
woensdag 20 maart van 08.15 uur tot 09.15 uur. Voor meer informatie over het CJG verwijs ik jullie
ook graag naar onze website www.cjgsteenbergen.nl of mail / bel Anouk op
an.jacobs@ggdwestbrabant.nl of 0612263814.
Aanwezigheid Defrie
In de volgende schoolweek, de week van 25 februari ’19, is Defrie (onder voorbehoud) op school
aanwezig op:
•
•
•

Maandag (middag)
Dinsdag (middag)
Woensdag (ochtend)

Kijk voor het meest actuele overzicht op onze website: www.piustien.nl
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