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DE JARIGEN ……
21 maart
Brian Beerens (gr 1)
30 maart
Shirley Kardol (gr 5)
4 april
Kyara Hiemstra ( gr 6)
8 april
Jaimy van de Werken ( gr 8)
12 april
Eline van Helvoirt (gr 4)

VAN HARTE GEFELICITEERD!
BELANGRIJKE DATA
22 maart
 Open dag 9.00u - 12.00 voor nieuwe leerlingen
 Trek aan de bel actie voor het Lilianefonds, aanvang 11.00u
 Bloemlijsten worden meegegeven
3 april
 Inleveren van de bloemlijsten
6 april
 MR vergadering, aanvang 19.30u
 Theoretisch Verkeersexamen groep 7
10 april t/m 14 april
 Verkeersweek
19 april
 Afhalen bloemen 10.00u - 13.00u
21 april
 Koningsspelen groep 1 t/m 8
22 april t/m 7 mei
 Meivakantie
8 mei
 Luizencontrole

NIEUWS VAN DE DIRECTIE
Open morgen Kindcentrum Bloemenoord woensdag 22 maart
Aanvang: 9.00u-12.00u Locatie: Kastanjestraat 2, Waalwijk
Op woensdag 22 maart houdt Kindcentrum Bloemenoord (
basisschool Pieter Wijten, basisschool de Hoef/Hugo en
kinderopvang Mikz) een open morgen. U kunt als ouder een
kijkje nemen in de scholen en bij de kinderopvang.
Wordt uw kind het volgend schooljaar 4 jaar en bent u op zoek naar een school voor uw zoon of
dochter. Kom dan op woensdag 22 maart a.s. naar de open morgen op het Kindcentrum. U kunt
samen met uw kind tijdens deze morgen een kijkje nemen in de verschillende groepen en de goede
sfeer proeven.
Ook bent u van harte welkom om vragen te stellen aan de leerkrachten en/of de directeuren. U kunt
ook een kijkje nemen bij de Mikz. Zij verzorgen de kinderopvang, peuterarrangementen en de
voorschoolse opvang binnen het Kindcentrum.
Dit alles natuurlijk onder het genot van een kopje koffie of thee. Voor kinderen is er ook iets lekkers.
U bent van harte welkom om binnen te lopen tussen 9.00 uur en 12.00 uur. Wij hopen u te ontmoeten
in het Kindcentrum. Wanneer u deze ochtend verhinderd bent, maar toch graag komt kijken kunt u
contact opnemen met de Pieter Wijten school (0416-650211) of De Hoef/Hugo school (0416-561604)
om een afspraak te maken om op een ander moment met ons kennis te maken.
Informatie over beide basisscholen vindt u op www.pieterwijten.nl.of www.dehoefhugo.nl
“Wij trekken aan de bel”
Wij doen op 22 maart 2017 mee aan de actie “Wij trekken aan de bel”. Samen
komen we daarmee op voor het recht op onderwijs van kinderen met een
beperking in ontwikkelingslanden. De acteur Dirk van der Pol zal samen met ons
om 11.00 uur aan de bel trekken.
Uitgebreide informatie over de actie is te vinden op www.wijtrekkenaandebel.nl.

NIEUWS VAN DE OV
Kledingcontainer
Wist u dat er op het schoolplein aan de Kastanjestraat 2 een kledingcontainer staat? En dat
opbrengst van deze kleding wordt besteed aan de kinderen van de school? We kunnen dit extra
bedrag erg goed gebruiken voor verschillende activiteiten op school. Verzamelt u mee?
Bloemenactie
De bloemenactie gaat weer van start. Volgende week woensdag 22 maart gaan de bestellijsten weer
mee met de kinderen. We hopen dat we weer veel bloemen gaan verkopen en we daarvan
belangrijke materialen kunnen aanschaffen voor de leerlingen. Denk aan bijv. buiten of binnen
speelgoed.
Enkele belangrijke datums:
Maandag 3 april laatste dag inleveren bestellijsten
Woensdag 19 april ophalen van de bloemen op school vanaf
10.00 tot 13.00 uur
Wij wensen jullie veel plezier met de verkoop van de bloemen.
De bloemencommissie
Ilse, Laura, Mariska en Francoise

Luizencontrole
De school was na de carnavalsvakantie weer luisvrij! Prima.

NIEUWS VAN DE BVL
Oproep.
Voor volgend schooljaar zijn wij op zoek naar
ouders/grootouders die ons mee willen helpen om onze
kinderen veilig over te laten steken op de Eikenlaan. Met
één kwartier van uw tijd per week zijn wij en de leerlingen
al heel blij. Schroom niet en meld u aan bij juffrouw
Renate of Peggy van Aarle peggyenjohn@home.nl De
weekplanning wordt altijd in overleg met de
verkeersbrigadiers vastgesteld.

CARNAVAL

Carnaval was weer een feestje!!
Het lijkt alweer even geleden dat de Pieter Wijten op z’n kop stond met de carnaval.
Een gezellige ochtend met veel optredens, dank daarvoor aan alle kinderen die zo hun best hadden gedaan
om iedereen te laten genieten.
Er waren diverse optredens uit de groepen 1/2, 3, 4/5, 6/7 en 8 Super gedaan allemaal!
Ook Prinses Carnaval en de Raad van Elf kwamen ook even sfeer proeven van de Glitter en Glamour
sfeer……Op Facebook staan diverse foto’s.
Wij willen alle ouders, dj’s en alle anderen die geholpen hebben deze ochtend ook heel erg bedanken. Zonder
alle hulp kan een feestje niet georganiseerd worden.

NIEUWS VAN DE BIBLIOTHEEK
In bibliotheek Waalwijk hebben we een displaytafel gemaakt met
boeken die passen bij de Kinderjury 2017. Ook staat er een
stembus. Kinderen kunnen hier hun stem uitbrengen op het
mooiste kinderjury boek(en)
U kunt ook samen met uw kind naar de website gaan om samen
kijken en te patren over de kinderjury, www.kinderjury.nl/boeken
Veel leesplezier samen!
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