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Juffendag in de kleutergroepen
Op dinsdag 24 mei 2022 is het weer zover! Vraag ons niet hoe dit mogelijk is, maar
alle leerkrachten van de kleutergroepen zijn deze dag jarig en vieren met de kinderen
feest. In de ochtend wordt er gezongen en gedanst in de klas, gaan we iets lekkers
eten en drinken en doen we spelletjes.
In de middag gaan we naar de speeltuin in De Bloemenwijk (Gladiolenstraat). We
vertrekken dan vanuit de school om 12.15 uur en om 14.30 uur kunnen de kinderen
weer worden opgehaald in de speeltuin.
Via de klassenouders wordt het vervoer om 12.15 uur van school naar de speeltuin
geregeld. Er worden ouders gevraagd te rijden.
Het ophalen om 14.30 uur wordt door u zelf geregeld. Voor de kinderen die naar de
BSO gaan wordt wèl vervoer geregeld zodat ze terug kunnen naar school en ze
gewoon naar de BSO kunnen gaan.
Voor deze ochtend is het niet nodig dat de kinderen fruit meenemen, de kinderen
nemen wel gewoon hun lunchtrommeltje en drinken mee voor tussen de middag.
Wij bestellen voor deze dag natuurlijk mooi weer en verheugen ons nu al op een
gezellig verjaardagsfeestje. Bij regenweer kan het uitstapje naar de speeltuin helaas
niet doorgaan, maar dan feesten we in de klas nog gezellig door.
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We gaan er een leuke dag van maken!
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Beste ouders,
Van 29 augustus tot en met 2 september is weer bouwdorp 2022. Dit jaar kunnen de kinderen bouwen aan hun eigen hut en
slapen in die hut is ook weer mogelijk. Van 16 mei tot en met 29 mei is de voorverkoop van de bouwdorpkaarten. Een kaart
kost dit jaar weer 17,50 Euro. Deze kunt u bestellen via de website www.veghelinhout.nl
Na 29 mei worden de kaarten weer 25 Euro. Als we de stand van 850 kinderen hebben bereikt, is het bouwdorp uitverkocht.

Ook dit jaar heeft het bouwdorp weer veel vrijwilligers nodig. Via de site van het bouwdorp kunt u zich opgeven voor een hele
week, maar ook een halve dag is mogelijk. Het bouwdorp hoopt op veel aanmeldingen van vrijwilligers.
Met vriendelijke groeten
Bestuur Veghel in Hout.

Uitschrijven nieuwsbrief?
Wilt u het Uiltje niet meer ontvangen ga naar:
http://www.obsdeuilenbrink.nl/Nieuws/In-en-Uitschrijven

