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Verkeersweek: De dode hoek van de vrachtwagen
Op dinsdagochtend 23 maart, stond er een grote vrachtwagen op de parkeerplaats.
Marcel, de vader van Tobias uit groep 3, kwam de groepen 4 t/m 8 uitleg geven over
de dode hoek van de vrachtwagen. Dit was een erg indrukwekkende, leerzame
ochtend voor zowel de leerlingen als de leerkrachten zelf. De kinderen kregen onder
andere het advies om een duim op te steken naar de chauffeur om te checken of
hij/zij je kan zien. Marcel, heel erg bedankt!
Deze activiteit vond plaats in de Verkeersweek.

IEP eindtoets groep 8
Op 20 en 21 april gaan de kinderen van groep 8 de eindtoets maken. Hierbij een link
met informatie voor ouders:
IEP - Voor ouders - Bureau ICE (bureau-ice.nl)
Nieuwe leerkrachten
In groep 8 zijn twee nieuwe leerkrachten gestart. Zij stellen zich hieronder even voor.
Meester Mitchel
Ik ben Mitchel de Leeuw en ben vorige week maandag begonnen met invallen in
groep 8. Tot het einde van het schooljaar zal ik op maandag en dinsdag komen

helpen in de klas. Acht jaar ben ik werkzaam binnen stichting PCPO en met veel
plezier en toewijding begin ik aan deze uitdaging. Afgelopen week heb ik dus al
kennis mogen maken met uw kinderen, maar graag stel ik me ook aan u
voor. Mitchel dus, voor de leerlingen Mees, meneer Mitchel of meester Mitchel.
Opgegroeid in Teteringen en Prinsenbeek en nu woonachtig in Breda. Ik haal veel
plezier uit een potje voetballen en het maken en beluisteren van muziek. Jammer
genoeg heb ik net iets minder talent dan Messi en is meedoen aan The Voice niet het
beste idee. Ik geloof dat ik over een gezonde dosis humor
beschik, maar laat dat liever een ander zeggen. Eerlijk gezegd,
ben ik nog nooit op zo'n gek moment ingestapt in een klas.
Toch heb ik er super veel zin om veel van de leerlingen te leren
en hopelijk steken zij ook veel op van mij. Daar ga ik voor!
Mocht je me niet herkennen n.a.v. de foto, dat kan kloppen. Ik
heb tegenwoordig wat korter haar en het wintervachtje is zo
goed als compleet van mijn kin verdwenen.

Meester Erik
Ik ben Erik van Haperen, 49 jaar jong en vader van 3 kinderen. In de jaren 90 heb ik
mijn diploma gehaald voor leerkracht in het basisonderwijs. Na als invaller te hebben
gewerkt, ben ik bij PostNL terecht gekomen. Niet dat ik niet meer in het onderwijs
wilde werken maar er waren op dat moment te weinig banen. Bij PostNL gaf ik
leiding aan 65 postbodes. Dit heb ik altijd met veel plezier gedaan. In mijn vrije tijd
was ik altijd te vinden op de dansschool. Niet alleen om les te krijgen maar ook om
te geven. Streetdance voor de kids en Zumba voor zowel kids als volwassenen. Op
dit moment zit ik in het bestuur van Dutch Dance Sports en mag hiphop wedstrijden
mee organiseren. Ook jureer ik in binnen- en buitenland. Na mijn tijd bij PostNL ben
ik werkzaam geweest als vertegenwoordiger voor diverse A-merken. De laatste 5 jaar
stuurde ik 11 jonge heren en dames aan die voor Mars displays bouwde in de
supermarkt. Het trainen en coachen van deze toppers was mijn dagelijks werk.
Lesgeven, trainen en coachen is altijd wel een rode draad geweest in mijn loopbaan.
Per 6 april ben ik weer terug waar het allemaal begon. Ik mag weer met heel veel
plezier aan de slag in groep 8.
Ik heb er zin in!!

Wees alert
Al een paar keer ontvingen we een bericht van ongewenst gedrag bij het hek van
Sonate door een man. Zou u uw kind er op willen wijzen niet met vreemden mee te
gaan en naar de leerkracht/overblijfkracht te lopen wanneer ze worden
aangesproken.
Koningsspelen
Op 23 april houden we de koningsspelen. Dit zal in een afgeslankte vorm uitgevoerd
worden vanwege de coronamaatregelen.
We vragen de kinderen met rood wit blauw oranje kleding/accessoires naar school te
laten komen. De kinderen komen gewoon om 8.30/8.45 uur naar school. In de
ochtend zal er een buitenprogramma zijn (mits het weer het toelaat) in de middag is
er een binnenprogramma. Wilt u de kinderen dichte sportschoenen aandoen in
verband met het buitenprogramma? De kinderen voeren de activiteiten binnen hun
eigen groepen uit, met hun eigen leerkracht. Bij slecht weer zal het
binnenprogramma in de ochtend op school plaatsvinden. De gewone schooltijden
worden aangehouden.
Bij vragen kunt u terecht bij juf Evelien evelien.husson@pcpomiddenbrabant.nl of juf
Mery mery.noordermeer@pcpomiddenbrabant.nl
Gymkleding
In verband met de veiligheid is het belangrijk om aan de kledingvoorschriften te
voldoen: korte broek, t-shirt, gymschoenen zijn vereist. Er mogen geen sieraden
gedragen worden en lange haren worden vastgemaakt (staart/vlecht oid).
Schoolfotograaf
Op 11 mei komt de schoolfotograaf. Er zal die dag geen gym zijn omdat de Gong
gebruikt wordt voor de foto’s.
Belangrijke data:
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•
•
•
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20 en 21 april – IEP eindtoets groep 8
23 april koningsspelen
26 april t/m 7 mei - meivakantie
27 april - koningsdag
4 mei – dodenherdenking
5 mei – bevrijdingsdag
9 mei – moederdag
10 mei – MR-vergadering
11 mei – schoolfotograaf

•
•
•

12 mei – suikerfeest
13 mei – hemelvaartsdag (kinderen zijn vrij)
14 mei – kinderen zijn vrij

