Belangrijke data
Vrijdag 20 september ‘19
Zaterdag 21 september ‘19
Maandag 23 september ‘19
Maandag 30 september ‘19
Woensdag 2 oktober ‘19
Vrijdag 4 oktober ‘19
Donderdag 10 oktober ‘19
Maandag 14 t/m vrijdag 18 oktober ‘19

Groep 1-2 vrij
Lucas jarig!!
Weekopening groep 7-8
Weekopening groep 3
Studiedag kinderen vrij!!
Groep 1-2 vrij
Literaire avond
Herfstvakantie!!

Kampen
We hebben er dit jaar voor gekozen om weer met groep 3 op kamp te gaan in plaats van een
overnachting op school. Deze keuze heeft te maken met het feit dat we bij deze activiteiten
bij voorkeur geen groepen uit elkaar willen halen. Groep 5 gaat dus op kamp met groep
6/7/8. Dat betekent dat groep 4 alleen op kamp zou gaan. Vanuit onze visie vinden we het
dan passender dat groep 3 daarbij aansluit, zodat zij samen kunnen gaan genieten van een
geweldige ervaring.

Wijziging datum kampen
Vorige week hebben we met jullie de jaarplanning van schooljaar 2019/2020 gedeeld.
Inmiddels zijn de kampdata bekend. Dit brengt een aantal wijzigingen met zich mee. De
nieuwe data voor de kampen zijn als volgt:
-

Groep 3/4 gaat op 4 juni en 5 juni op kamp.
Groep 5/6/7/8 gaat op dinsdag 9 juni t/m vrijdag 12 juni op kamp. Groep 5 gaat op
dinsdag 9 juni en woensdag 10 juni op kamp. Op donderdag 11 juni en vrijdag 12 juni
zullen zij les krijgen van Diana in een heterogene groep 4/5.

Herinnering wijziging studiedag
In de mail waarin jullie de jaarplanning hebben ontvangen stond extra benoemd dat er een
wijziging in de studiedagen heeft plaatsgevonden. Bij deze wordt dit nogmaals met jullie
gecommuniceerd: De studiedag van 14 april is verplaatst naar dinsdag 24 maart.

Ik kan het…. Ik wil het…..Ik doe het…. Zelf….. Samen met jou.

Informatie weekopeningen
Aankomende week starten de weekopeningen weer met een eerste weekopening van groep
7/8. Voor nieuwe ouders is dit een nieuwe activiteit binnen onze school. Dus daarom even
wat uitleg hierover. Een weekopening is op maandagmorgen van 08.35 uur tot uiterlijk 09.00
uur. Elke groep verzorgt twee keer per jaar een weekopening waarin de week met dans,
toneel, zang en spel op een gezellige en gezamenlijke manier geopend wordt. Tijdens de
weekopening zijn alle kinderen van de school aanwezig. Ook ouders, opa's, oma's, broertjes
en zusjes zijn van harte welkom.

Informatie literaire avond
Ook dit schooljaar vindt er weer een literaire avond plaats. En wel op donderdagavond 10
oktober van 18.30 uur tot 19.30 uur. We trappen om 18.30 uur de avond af met het hele
team in de hal.  Vervolgens is er in elke klas een tentoonstelling te zien die in het teken staat
van het thema van de Kinderboekenweek, Ga je mee? Het is fijn wanneer de kinderen dan
ook aanwezig kunnen zijn. En natuurlijk zijn ook hier alle ouders, opa's, oma's, broertjes en
zusjes van harte welkom.

Verlofaanvraag
Mocht je dit jaar een verlofaanvraag willen doen, dan is het belangrijk dat je hiervoor tijdig
een verlofformulier invult en inlevert. Dit formulier is te verkrijgen bij Marieke of te
downloaden op onze website.

Oplossing vervanging 12 , 13 september en 19 september
Vorige week donderdag en vrijdag hebben we door ziekte een beroep moeten doen op onze
vervangerspool. Helaas was er voor beide dagen geen vervanging beschikbaar. Dit betekent
dat we zijn gaan kijken naar een interne oplossing. Gelukkig is dat deze keer gelukt.
Donderdag zijn beide groepen 1/2 samengevoegd, waardoor we een leerkracht vrij hadden
die de vervanging op heeft kunnen lossen. Op vrijdag heeft een collega aangegeven extra te
willen werken.
Ook vandaag heeft een leerkracht extra gewerkt om een vervanging op te kunnen lossen,
zodat we niet genoodzaakt waren een groep op te delen.

Hulp nodig in de versiergroep!!
Wie is er creatief en heeft zin en tijd om de versiergroep van school te komen helpen?
Ieder seizoen proberen zij er iets leuks van te maken. Daarbij is hulp van harte welkom.
Meld je ook aan als je maar af en toe zou kunnen helpen. Aanmelden kan bij Daan.

Ik kan het…. Ik wil het…..Ik doe het…. Zelf….. Samen met jou.

Voorstellen Lucas
Hallo allemaal,
Ik ben Lucas Fransen, ik ben 19 jaar en woon in Aarle-Rixtel.
Dit jaar ben ik begonnen aan mijn vierde en laatste jaar op De
Kempel. In mijn tweede jaar heb ik met heel veel plezier op De
Driehoek stage mogen lopen.
Ik heb opnieuw voor deze mooie school gekozen, omdat ik de
relatie met kinderen als basis zie voor leren. Op deze school zie ik
dit duidelijk terugkomen. Ik ben dan ook erg blij dat ik mijn
opleiding mag afronden op De Driehoek.
Ik zal dit jaar in groep 5-6 te vinden zijn op maandag en dinsdag.
Mochten jullie vragen hebben aan mij dan hoor ik dat natuurlijk graag.
Lucas

Voorstellen Noel
Hallo Allemaal,
Ik ben Noël van Goor, ik ben 20 jaar en woon in Mariahout.
Dit jaar ben ik begonnen aan mijn afstudeerjaar op Hogeschool De
Kempel. Het afgelopen jaar heb ik ook stage gelopen op De
Driehoek. Dit beviel me erg goed, waardoor ik ervoor heb gekozen
om hier op school af te willen studeren. Op De Driehoek heerst er
een prettige sfeer onder de kindereren, leerkrachten en ouders.
Dat is voor mij een prettige basis om in te kunnen leren.
Dit schooljaar ben ik te vinden in groep 7/8, waarbij ik vooral op
maandag en dinsdag aanwezig zal zijn.
Mochten jullie vragen willen stellen aan mij dan weten jullie me te vinden.
Noël
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Ik kan het…. Ik wil het…..Ik doe het…. Zelf….. Samen met jou.

Bijlagen
75 jaar bevrijding Laarbeek, welkom op 25 en 28 september
In deze septembermaand herdenken en vieren we dat de dorpen van de gemeente
Laarbeek 75 jaar geleden werden bevrijd. De gemeente organiseert samen met
verenigingen twee activiteiten waarvoor kinderen en ouders hartelijk welkom zijn. De
school is niet betrokken bij deze activiteiten maar helpt om er bekendheid aan te geven:
Woensdag 25 september, aftrap fietsroute langs herdenkingspunten.
Er is een fietsroute ontwikkeld langs herdenkingspunten in Laarbeek. De route wordt
officieel in gebruik genomen met een gezamenlijke fietstocht. Na een korte ceremonie om
14:00 uur bij het herdenkingsmonument in Beek en Donk fietsen kinderen en volwassenen
een deel van de route. Circa drie kwartier fietsen met gratis consumptie na afloop.
Deelname is gratis en vooraf aanmelden is niet nodig. Ouders regelen zelf de begeleiding
van hun deelnemende kinderen.
Zaterdag 28 september, 75 jaar bevrijding Laarbeek in het Openluchttheater in Mariahout.
Er zijn lezingen, concerten en zang door plaatselijke verenigingen en op het achterveld zijn
er diverse speciale kinderactiviteiten, zoals bevrijdingskunst maken, schrijven voor een
tijdcapsule, kinderspelen van 75 jaar geleden en vendelzwaaien. Gratis toegang en
deelname. De kinderactiviteiten zijn van 13:00-16:30 uur, de activiteiten in het theater zijn
tot 18:00 uur. Meer informatie op www.laarbeek.nl
Jong Ganzegat
Word jij onze nieuwe jeugdprins of jeugdprinses voor het aankomende carnavalsseizoen ??
Of wil je liever in de jeugdraad of hofnar worden, dat kan ook. Geef je op via het formulier en
geef aan waarom je het zo graag wilt.
Misschien word je wel verkozen en wordt op 9 November op het bordes gepresenteerd als de
nieuwe jeugdprins of jeugdprinses.

Ik kan het…. Ik wil het…..Ik doe het…. Zelf….. Samen met jou.

Opgaveformulier voor kandidaat
Jeugdprins / Jeugdprinses / Jeugdraad / Hofnar 2020
Voornaam : …………………………………………………………………
Achternaam : …………………………………………………………………
Adres
: …………………………………………………………………
Telefoon
: …………………………………………………………………
Geboortedatum: …………………………………………………………………
School/groep : …………………………………………………………………
(waar je nu in zit)

Ik wil Jeugdprins of Jeugdprinses worden omdat:
……………………………………………………………………………………………
………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………
Ik wil lid van de Jeugdraad worden omdat:
……………………………………………………………………………………………
……………………
……………………………………………………………………………………………
……………………
Ik wil hofnar worden omdat:
……………………………………………………………………………………………
………………….
……………………………………………………………………………………………
………………….
Inleveren vóór 30-09-2019 bij Liesbeth van den Heuvel, Lijsterstraat 18, Aarle-Rixtel

Ik kan het…. Ik wil het…..Ik doe het…. Zelf….. Samen met jou.

Tijdens deze week, kunnen kinderen kennismaken met verschillende sporten in Laarbeek. De
vereniging verzorgt een clinic op eigen locatie!
Ze kunnen vanaf vrijdag 6 september aanmelden via w
 ww.laarbeekactief.nl/sportweek de
aanmeldingen lopen t/m vrijdag 20 september!

Ik kan het…. Ik wil het…..Ik doe het…. Zelf….. Samen met jou.

Ik kan het…. Ik wil het…..Ik doe het…. Zelf….. Samen met jou.

