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Wat drinken we bij de lunch?
Wij zien bij de lunch met de kinderen verschillende
soorten dranken voorbij komen.
Weet u welke dranksoort het gezondst is en hoeveel
suiker het bevat? Bent u hier nieuwsgierig naar?
Klik op onderstaande link:
http://www.voedingscentrum.nl/nl/mijn-kind-enik/alles-over-gezond-eten-voor-kinderen-van-4-13jaar/gezond-eten-en-drinken-voor-kinderen-4-13-jaar/wat-geef-ik-mijn-kind-te-drinken-4-13-jaar-.aspx

Yes! We gaan op schoolreis
Er staan leuke schoolreisjes gepland! Alle groepen gaan lekker een hele dag spelen, ravotten, ontspannen en
heel veel plezier beleven in een speelpark/pretpark! Hieronder ziet u waar de groepen naartoe gaan. Wij én
de kinderen hebben er zin in!
Groepen 1-2
Groepen 3-4
Groepen 5-6
Groepen 7-8

Woensdag 18 april
Dinsdag 17 april
Donderdag 19 april
Woensdag 11 april

Kinderpretland in Weert
Dippie Doe in Best
BillyBird Park Hemelrijk in Volkel
Toverland in Sevenum

Via Digiduif of verderop in deze Doelpuntjes krijgt u bericht van de leerkrachten over de praktische zaken.
Let op: schooltijden kunnen aangepast zijn.

Verkeersexamen
Op donderdag 5 april doen de groepen 7 weer mee aan het nationaal verkeersexamen.
Het praktische gedeelte bestaat uit het fietsen van een uitgestippelde route door de kern van Meijel en uit
diverse behendigheidstesten met de fiets op het schoolplein. Vóór het begin van het praktisch examen wordt
de fiets gekeurd. Tijdens het praktisch examen zijn er langs de route door ouders bemande posten. De
leerlingen worden beoordeeld op het naleven van de verkeersregels en het verkeersgedrag in de praktijk. De
kinderen die deelnemen aan het verkeersexamen zijn herkenbaar aan het dragen van felgekleurde hesjes met
een deelnemersnummer.
’s Middags wordt er door de brandweer en politie uitleg gegeven over de
verschillende vervoersmiddelen van de hulpdiensten. En krijgen kinderen een
beeld van wat het werk van de brandweer en de politie zoal inhoudt. Ook de
wensambulance komt dit jaar naar onze school en zal een gedeelte van het
middagprogramma verzorgen. De dag wordt afgesloten met een feestelijke
diploma-uitreiking.
We wensen de kinderen uit groep 7 alvast heel veel succes en een leuke dag!
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Omgangsprotocol
De gangen zijn versierd met ballonnen! Op deze
manier vragen de groepen 5 deze maand
aandacht voor het omgangsprotocol. Ze
hebben ballonnen uitgedeeld aan de andere
groepen en zelf hebben ze ook ballonnen
opgehangen. Elke ballon is voorzien met een
kaartje waar woorden op staan die betrekking
hebben op het prettig omgaan met elkaar.

Alternatieve staking
Vorige week heeft u een bericht via Digiduif ontvangen waar in stond dat de leerlingen op vrijdag 13 april
gewoon naar school komen, maar dat er gezocht werd naar een alternatief om toch aandacht te geven aan de
doelen achter de geplande staking. In de week van 9 t/m 13 april worden er activiteiten gepland om een signaal
af te geven. Voor de leerlingen betekent dit, dat we op woensdag 11 april allemaal de laatste 20 minuten van
de dag naar buiten zullen gaan spelen. Op donderdag verlengen we de middagpauze voor de leerlingen en
groepsleerkrachten met 15 minuten. Op vrijdagmiddag zijn de leerlingen vrij om te kiezen uit verschillende
activiteiten die aangeboden worden in verschillende lokalen. Aan deze activiteit worden criteria gesteld, zodat
leerlingen die dat nodig hebben, (bij)gestuurd kunnen worden.
Minister Slob zal ook een uitnodiging ontvangen om met ons in gesprek te gaan. Wij willen graag op een
positieve manier meedenken over de vraagstukken die er momenteel zijn in het basisonderwijs en we willen
hem meegeven welke tips en ideeën wij als school al hebben om elke dag onderwijs voor al onze leerlingen te
kunnen realiseren.

Herhaalde oproep Fotowedstrijd
Bij het horen van het
Williams krijgt bijna
Den Doelhof houden we
dagen daarom iedereen
het onderwerp:

nummer “Happy” van Pharrell
iedereen goede zin. Ook op
van gezellig & vrolijk. We
uit een foto te maken over

‘plezier’

Wees creatief en origineel,
want alleen de 8 beste foto’s
zullen door een kinderjury
worden uitgekozen. Deze
winnende foto’s zullen worden tentoongesteld in onze school.
We zijn heel benieuwd hoe jij “plezier” vertaalt in beeld.









Hieronder alle wedstrijdinformatie op een rijtje:
Foto digitaal inzenden naar: fotowedstrijd@dendoelhof.nl
Onder vermelding van: jouw naam, leeftijd en groep
Inzenden voor: Let op: verlengd tot 16 april 2018
Eén inzending per kind
Alle leerlingen van Den Doelhof mogen meedoen
Onderwerp: plezier
De foto moet door jou zelf gemaakt zijn
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Groepen 1-2 naar Kinderpretland!
Dit jaar zullen wij een gezellig uitstapje naar Kinderpretland in
Weert maken. Dit is op woensdag 18 april 2018.
In Kinderpretland is van alles te beleven, binnen en buiten. Op
die manier kan het uitstapje altijd doorgaan, ook bij slecht
weer.
We hanteren die dag de reguliere schooltijden, inloop van 08.20 uur - 08.30 uur en om 14.15 uur gaan de
kinderen naar huis.
Willen jullie a.u.b. denken aan een tussendoortje én lunchpakket incl. drinken en bij goed weer
zonnebrandcrème. Graag alles duidelijk voorzien van naam.

Schoolreis groep 3-4
Op dinsdag 17 april a.s. brengen de groepen 3 en 4 een bezoek aan het familiepark DippieDoe in Best.
Daar kunnen ze binnen en buiten genieten van leuke attracties zoals een treintje, een zweefmolen en een
schommelschip. Bij elke attractie is toezicht vanuit het park. Laat de kinderen a.u.b. gemakkelijke
speelkleding en schoenen aantrekken. Mocht het heel warm zijn deze dag, geef uw kind dan
zonnebrandcrème en een petje mee.
De kinderen komen om 8.30 uur gewoon naar de klas.
We vertrekken per bus vanaf de Kerkstraat om 9.00 uur.
Om ongeveer 15.00 uur zijn we weer in Meijel.
De kinderen nemen een lunchpakketje, brood, voldoende drinken en voor tussendoor fruit/koek mee en een
handdoek. (géén geld en snoep)
In het park krijgen we een plek toegewezen waar de tassen bij elkaar
gelegd kunnen worden. Daar is altijd één leerkracht of ouder aanwezig.
Deze dag houden alle leerkrachten en helpende ouders een oogje in het
zeil.
We gaan er samen een heel gezellige dag van maken!

2
5
11
12+17
17

Paasmaandag; vrije dag
MR vergadering aanvang 19.30u
Groepen 7 en 8 Toverland
Ouderavonden groepen 1-2
Groepen 3 en 4 Dippie Doe

April 2018

April 2018

Kalender
18
19
26
27
30

Groepen 1-2 Kinderpretland
Groepen 5 en 6 BillyBird
Meesters- en juffendag
Koningsdag; vrije dag
Meivakantie t/m 11 mei

KVW Poll
Kindervakantiewerk Meijel wil graag weten waar we de jeugd van Meijel
écht een plezier mee kunnen doen. Is ons programma nog aantrekkelijk genoeg? Of
zijn er andere, leuke ideeën, waar we onze energie in kunnen steken? Het verzoek is
of ouders samen met hun kinderen de enquête in willen vullen. Waarbij we ook nog
iets te vragen hebben speciaal aan de ouders.
De enquête kunt u vinden door op onderstaande link te klikken;
www.kvwmeijel.nl/aanmelden
Alvast heel erg bedankt namens KVW Meijel
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