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Algemeen
Beste kinderen, ouders/verzorgers en andere lezers van deze nieuwsbrief,
Welkom bij de start van een nieuw schooljaar! Schooljaar 2018-2019 staat op
het punt om van start te gaan, daarom verwachten we jullie maandag 20
augustus weer te zien en horen, met hopelijk veel leuke, positieve verhalen
over de warme en zonnige vakantie.
Het schoolteam heeft in de voorbije weken gezorgd voor een goede
voorbereiding op wat er in het komend schooljaar komen gaat. Wij hebben
er heel erg veel zin in en wij hopen jullie ook!
Bij een nieuwe start horen ook een aantal nieuwe gezichten. Deze mensen zullen zich in de
nieuwsbrief van september aan u voorstellen en zullen spoedig op de website te vinden zijn bij ‘wie is
wie’. Wij wensen deze nieuwe leden van het team heel veel werkplezier op Kindcentrum Puur Sang.
Een fijne en gezellige start is belangrijk, vandaar dat we maandag een aantal activiteiten hebben
georganiseerd waarbij de kinderen samen aan de slag met het thema: ‘Een schooljaar waar muziek in
zit!’. In deze nieuwsbrief leest u hier meer over.
Wij kijken er naar uit om jullie maandag weer te zien, tot dan!

Eerste schooldag: ‘Een schooljaar waar muziek in zit’
Op maandag 20 augustus gaan we dansend, zingend en
muzikaal een schooljaar in, ‘waar muziek in zit’. Dit heeft te
maken met de aandacht voor muziekonderwijs gedurende
het komend schooljaar. In het jaar waar cultuur weer
speerpunt is (jaarlijkse afwisseling tussen techniek en
cultuur), worden we door het Kunstkwartier ondersteund om
het muziekonderwijs binnen Kindcentrum Puur Sang een
impuls te geven. Een opening in stijl hoort daarbij.
We willen u en de kinderen vragen om tijdens de eerste
schooldag een voorwerp mee te nemen waar een ritme mee
te maken is; een emmer, bakje, pan, djembee, koker met erwten, sambaballen o.i.d. Met deze spullen
kunnen we met veel plezier het nieuwe schooljaar starten.
Tijdens de dag gaan de kinderen op muzikale ontdekkingstocht. Doormiddel van een ‘muziek-ontdektuin’ gaan kinderen klanken en muzikale mogelijkheden ontdekken. Daarnaast krijgen de kinderen een
workshop ‘Trommel op Rommel’! De kinderen gaan met de meegebrachte spullen een stuk slagwerk
instuderen. Met dit stuk wordt onder begeleiding van een dirigent van het Kunstkwartier om 14.15u

een uitvoering georganiseerd op de eigen locatie. U bent van harte uitgenodigd om dit tafereel te
komen beluisteren en bekijken. Een fantastische muzikale en vrolijke start van het nieuwe schooljaar!

Vakantierooster 2018-2019
Herfstvakantie

15 t/m 19 oktober

Kerstvakantie

24 december t/m 4 januari

Carnavalsvakantie

4 t/m 8 maart

Meivakantie

22 april t/m 3 mei

Hemelvaart

30 en 31 mei

Pinksteren

10 juni

Start zomervakantie

8 juli

Studiedagen

10 september
12 oktober
6 december
31 januari
7 juni (pinksterweekend)
11 juni (pinksterweekend)

Kalender
20-08 1e schooldag
22-08 Luizencontrole
27-08 Mad Science (promoshow)

Verjaardagen
LOESWIJK

LUCIA

08-09 Teun van Schijndel

01-09 Just van Hoof
04-09 Emma Dekkers
07-09 Cheyenne Vulders
08-09 Frederique Hendriks
08-09 Teun Hijink

Klasindeling en lokaalindeling (locatie Lucia)
Met onze nieuwe groepsindeling hangt samen dat er wat gaat veranderen in praktische zin binnen ons
gebouw op locatie Lucia. Met een indeling in onderbouw, middenbouw en bovenbouw creëren we ook
fysieke leerpleinen. In de samenwerking met De Wonderwereld hebben we gekeken naar een
passende inrichting van het gebouw. Dit betekent het volgende:
Kinderen in de onderbouw (groepen 1/2 en groepen 3) komen via de gebruikelijke deur binnen aan
de achterkant van de school.
Groep 1/2a

Huidige lokaal van juffrouw Lucie en Marie-José

Groep 1/2b

Huidige lokaal van juffrouw Yvonne en juffrouw Ardy

Groep 3a

Huidige lokaal van juffrouw Kristin

Groep 3b

Huidige lokaal van juffrouw Ilonka en juffrouw Anniek

De kinderen van de middenbouw (groepen 4/5) komen via de hoofdingang naar binnen en zullen ook
op de voorspeelplaats buiten spelen tijdens de pauzes.
Groep 4/5a

Huidig lokaal juffrouw Denise en juffrouw
Burcu

Groep 4/5b

Huidige lokaal van Juffrouw Stefanie en
Juffrouw Jopke

De kinderen van de bovenbouw (groepen 6/7 en groep 7/8) komen via de huidige achteringang van de
middenbouw naar binnen en zullen ook op de achterspeelplaats buiten spelen tijdens de pauzes.
Groep 6/7a

Huidige lokaal juffrouw Lonneke, juffrouw
Burcu en meester Tini

Groep 6/7b

Huidige lokaal juffrouw Marleen en juffrouw
Sabine

Groep 7/8

Huidige BSO-lokaal

De BSO-lokalen zijn dit schooljaar (de Wonderwereld zal u informeren over de locatie van de groep van
uw kind):
Huidige lokaal juffrouw Marie-José en
juffrouw Ardy
Peuterspeelzaal lokaal
Huidige aula-lokaal
Huidige BSO-lokaal

Werkzaamheden Vesperstraat (Locatie Loeswijk)
Aankomende week wordt een start gemaakt met het
vervangen van de gasleiding in de Vesperstraat (naast locatie
Loeswijk). Hierdoor zal hinder kunnen ontstaan voor het naar
school en naar huis gaan van de leerlingen. De materialen
hiervoor (containers, borden, etc.) staan klaar vlakbij de
ingang van het onderbouwplein.
De stoep aan de overkant van de Vesperstraat (vanaf de school gezien) zal worden opengebroken.
Daardoor is het zebrapad bij het onderbouwplein niet bereikbaar. Advies is om te voet of met de fiets
vanuit het centrum gebruik te maken van het zebrapad aan de Bisschop van Mierlostraat en langs de
school te lopen. Vanaf de Santheuvel is er minder hinder, maar ook daar het advies om aan de
schoolzijde van de Vesperstraat te gaan lopen.

