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Laatste schooldag
Bijna is het weer zover! De laatste schooldag. Dit jaar
worden de kinderen de vakantie in getoverd door 2
geweldige goochelaars. Wat vinden de kinderen van
de show? Een zeer hoog niveau…..? Maar is dat wel
zo?
Bent u nieuwsgierig geworden? Dat begrijpen we
goed. Komt u ook kijken?
Wanneer? Vrijdag 5 juli 2019
Hoe laat? 12:00 uur
Waar?
Op het schoolplein, bij de tribune

Giechel en goochel

Jarige Jetjes en Jobjes t/m 18 augustus
Juni
18 Ryan (gr 8)
18 Bella (gr 7)
21 Kris (gr 7)
21 Jenna (gr 5)
24 Ivar (gr 8)
Juli
1 Isra (gr 1/2b)
1 Lulia (gr 6)
1 Mikele (gr 8)
1 Harman (gr 6)
5 Shirley (gr 6)
Augustus
2 Jay (1/2a)

30 Jeremy (gr 5)

5 Gina (1/2b)
5 Sal (1/2b)
5 Juf Sanne G
8 Juf Eefje
9 Raff (gr 5)

10 Juf Angela
15 Casper (gr 1/2b)
18 Linne (gr 6)
24 Intissar (gr 1/2a)
28 Ryan (gr 1/2b)

28 Kyan (gr 6)
29 Gijs (1/2a)
31 Juf Lynn

Belangrijke data in juni, juli en augustus
Juni
Vrijdag 28

Kletsuurtje

Juli
Dinsdag 2
Donderdag 4
Vrijdag 5
Maandag 8

Ruiluurtje
Musical en afscheidsavond groep 8
Laatste schooldag
Begin zomervakantie

Augustus
Maandag 16

Begin schooljaar 2019-2020

Welkom op school
We heten Kyle Jay, Mitchell en Jace, van harte welkom bij ons op school! We wensen deze kinderen én hun
ouders een hele fijne start en tijd toe op ‘De Rots’. We hopen dat ze zich snel thuis zullen voelen!

Algemeen
Regels van de maand
Hier ziet u welke regels deze maanden centraal staan. Deze regels hangen zichtbaar in de school.
Voor de maanden juni, juli en augustus is dit de regel:

Ik geef de pen door aan… Juf Alicia
Wat leuk dat ik iets mag schrijven voor de nieuwsbrief!
Ik ben Alicia Coppens en ben 24 jaar oud. Samen met mijn vriend Robin woon ik sinds oktober 2017 in
Eindhoven. In mijn vrije tijd dans ik graag en ben ik dus veel op de dansschool te vinden. Dit is een passie van mij
van kinds af aan. Na het afronden van de Pabo in 2016 ben ik de Master Special Educational Needs (SEN) gaan
volgen, welke ik in november 2017 heb afgerond. Vanaf augustus 2017 tot op heden ben ik werkzaam als
vervangster binnen diverse Eenbesscholen. Vanuit deze vervangerspool ben ik terecht gekomen op Kindcentrum
De Rots. Het eerste half jaar heb ik iedere vrijdag in groep 1/2b gestaan. Het laatste half jaar mocht ik groep 3
gaan overnemen i.v.m. een zwangerschapsverlof. Ik vind het geweldig om de kinderen elke dag weer te zien
groeien en bloeien.
Ik heb het enorm naar mijn zin en ben dan ook blij dat ik volgend jaar weer op Kindcentrum De Rots te vinden
ben, op woensdag in groep 5 en de overige dagen in groep 1/2b. Maar eerst… zomervakantie! Ik wens jullie
allen een hele fijne en zonnige vakantie toe. Tot volgend schooljaar!
Ik geef de pen door aan… Juf Sandra!

Alle scholen verzamelen
Bovenbouwleerlingen uit heel Nederland maken elk een tekening van hun favoriete plek, die door onderzoekers
aan de universiteit worden gebruikt in hun onderzoek naar buitenspelen.
De leerlingen van groep 7 en 8 hebben deze tekeningen van favoriete buitenspeelplekken ook gemaakt.
De leerlingen gingen zelf ook onderzoek doen naar de tekeningen. Zo konden ze hun eigen resultaten
vergelijken met die van hun klasgenoten. Daarbij was er ook een duidelijk verschil te merken tussen de jongens
en meisjes.

Pop-up store project groep 7/8
Tijdens dit project runnen de leerlingen hun eigen bedrijf in de klas. Zo ontdekken ze de basisbeginselen van het
bedrijfsleven en ondernemerschap en ontwikkelen zelfkennis. Leerlingen krijgen direct inzicht in de resultaten
van hun inspanning.
De leerlingen vormen teams. In elk team zit een algemeen directeur, directeur productie, directeur financiën en
directeur marketing en verkoop. Met fictief startkapitaal kopen ze grondstoffen in, waarmee ze eindproducten
maken. De leerlingen leren meer over hoe je aan ideeën komt, waarom je doelgroep belangrijk is, hoe je
aandelen kan verkopen aan investeerders, hoe je een kasboek bij moet houden, hoe je met je omzet winst kan
maken en nog veel meer.
We hebben geweldige ideeën en producten mogen bewonderen. De andere groepen hebben met hun “Biz
Geld” een hoop geïnvesteerd in de pop-up bedrijven!

Kommus viert feest in de kasteeltuin
KommuS Kasteelfestival is een gratis toegankelijk muziek- en theaterfestival, dat dit jaar voor de vijfde keer
plaatsvindt in de Kasteeltuin van Geldrop. Het programma is voor jong en oud, komende editie zal plaats vinden
op zaterdag 29 juni en zondag 30 juni, waarbij er op zondag van 12:00u tot 18:00u weer een Kids Area wordt
opgebouwd. Aangezien dit het vijfde jaar is pakken we dit keer flink uit en is de Kids Area groter dan ooit
tevoren en natuurlijk helemaal gratis.
DE KIDS ZIJN DE BAAS
De kinderen van 3 tot 16 jaar kunnen ook dit jaar weer helemaal los op de Kids Area. De KommuS Kids Area is
niet op een stoel zitten en kijken, nee je moet mee doen, mee maken en nieuwe dingen proberen. Op de
zondagmiddag vanaf 12:00u mogen de kids hun ouders mee nemen naar het KommuS Kasteelfestival. Tot
18:00u kun je diverse theater-acts mee beleven maar ook zelf aan de gang.

Groep 4 op avontuur met “de natuur dichtbij”
De lente is al bijna op zijn einde. Groep 4 ging, voordat het zover was, op avontuur door mee te doen aan het
educatief programma van IVN: De natuur dichtbij. Met extra hulptroepen liepen we 's ochtends richting de
kasteeltuin waar we opgewacht werden door de leden van de IVN.
De kinderen onderzochten zelf welke diertjes er in de sloot leven door deze te vangen met een schepnetje en te
bekijken. Ook leerden ze heel veel over brandnetels en paardenbloemen, ze hebben zelfs brandnetelsoep
geproefd. Dat vond niet iedereen even lekker 😉.
Tot slot onderzochten de kinderen het uiterlijk en gedrag van verschillende bodemdiertjes zoals de pissebed, de
slak en miertjes.
Wat hebben we weer veel geleerd!

Meer spelen, schooltijd verandering
Namens de MR en de leerlingenraad kan ik jullie laten weten dat een overgrote meerderheid van de ouders
heeft gekozen voor een langere buitenspeeltijd tussen de middag. Wat fijn dat jullie je kinderen dit gunnen!!!
Dit betekent dat volgend schooljaar onze schooltijden veranderen:
- Maandag, dinsdag en donderdag: 8.30 uur tot 14.45 uur
- Woensdag en vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur
Wilma Scholten (dir)

Schoolvakanties 2019-2020
Voor volgend schooljaar zijn de volgende vakanties gepland:
- Herfstvakantie 14 oktober t/m 18 oktober 2019
- Kerstvakantie 23 december 2019 t/m 3 januari 2020
- Voorjaarsvakantie 24 februari 2020 t/m 28 februari 2020
- Meivakantie 27 april 2020 t/m 8 mei 2020
- Zomervakantie 13 juli 2020 t/m 21 augustus 2020
De studiedagen voor volgend schooljaar zijn:
Woensdag 2 oktober 2019
Vrijdag 6 december 2019
Maandag 3 februari 2020
Dinsdag 14 april 2020
Donderdag 18 juni 2020
Ik wil jullie vragen om met de vakantieplanning rekening te houden met de hierboven genoemde vrije dagen/
vakanties.
Ik mag, volgens de wet, geen verlof geven voor een vakantie buiten de schoolvakanties. Alleen in hele
uitzonderlijke situaties.
Wilt u verlof aanvragen? Doe dit dan minimaal 6 weken van tevoren en voordat je een reis gaat boeken. Een
reeds geboekte reis is geen reden voor verlof.
Wilma Scholten (dir)

Wist u dat…….
- Groep 3 en 4 op dinsdag 18 juni naar speeltuin de Viking zijn geweest?
- De CITO toetsen erop zitten?
- Groep 3 van alles te weten is gekomen over kleine beestjes, dankzij de IVN-activiteit 'het kleine beestjes pad'?
- Groep 5 al meer dan 1000 punten heeft verdiend dit schooljaar waardoor ze binnenkort gaan picknicken en
pizza’s bakken.
- Groep 4 dit jaar heel veel diploma’s behaald heeft: zwemdiploma’s a, b, c en zwemvaardigheid
Karate en judo diploma’s, Dansdiploma’s, Paardrijdiploma’s, Scoutingdiploma’s en niet te vergeten verdienden
ze allemaal hun eigen persoonlijke tafeldiploma! 🎉
- Groep 4 eitjes uit heeft zien komen, al heel wat rupsen grootgebracht heeft, vlinders vrij heeft gelaten en nu
nog wachten tot de laatste 24 vlinders uit hun coconnetje kruipen
- Groep 4 en 5 Elke week een Grej of the day heeft in de klas. Dat is een raadsel met een micro-les over allerlei
interessante onderwerpen.
- Er heel veel plezier gemaakt is op schoolreisje!
- Het pop-up store project van groep 7 en 8 een groot succes was.
- Groep 8 woensdag 3 juli de musicalliedjes laat horen aan de kleuters.
- Groep 8 donderdag 4 juli de musical laat zien aan de leerlingen van groep 3 t/m 7.
- Groep 3 en 4 bijna de laatste bouw! tutorlezen ochtend hebben met groep 7 en 8.
- De leerlingen op 2 juli weer een ruiluurtje hebben in de klas waar ze volgend schooljaar naar toe gaan en ze
dan hun leerkracht al een beetje leren kennen.
- Juf Sanne Garritsen vanaf nu onze taal coördinator is?
- We hebben genoten van het schoolreisje in de Efteling?
- Meester Sjef in verschillende klassen leerzame Minecraft lessen heeft gegeven die aansluiten bij de 21eeeuwse vaardigheden?
- Het van belang is om te blijven lezen en tafeltjes te oefenen in de vakantie? Dit zorgt voor een fijne start in het
volgende schooljaar!

