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Maandag 18 februari
zijn de groepen 1 t/m 4
de hele dag vrij!

Dit is ons nieuwe emailadres: info@basisschooloost.nl

RTL LATE NIGHT
PIKTE ONZE OPROEP
OP!
Aangenaam verrast zijn we door de hulp
van reporter Lex Uiting tijdens de 100ste
uitzending van RTL Late Night afgelopen
vrijdagavond. Lex verzorgt een item in dit
programma met ‘nieuws uit de regio’ en
dit keer pikte hij onze oproep uit het
landelijke regionieuws op.
We hebben veel reacties ontvangen via
app en facebook. Op Omroep Brabant
mochten we een radio oproep doen en de
Bergse Bode plaatste een stukje
afgelopen woensdag. Gratis PR voor de
school! Geweldig!
Uiteindelijk hebben we door deze oproep
toch een dweilbandje kunnen vastleggen
en daar zijn we hartstikke blij mee.
Ze heten de “Blatbloasers” en komen uit
Rucphen. Lise, de dochter van meneer
Eric, speelt in dit bandje. Fantastisch!
Verder zijn we in onderhandeling met nog
een bandje waarvan we hopen dat ze
komen!

Foto: Screenshot RTL

RTL Late Night schiet School Oost te hulp
Door: Hanneke Marcelis zaterdag 9 februari 10:07 - 2019

BERGEN OP ZOOM - Basisschool School Oost is dringend op
zoek naar een dweilband die kan spelen tijdens hun jaarlijkse
vastenavendoptocht door de wijk. Maar gisteren kreeg de school
hulp uit bijzondere hoek. Ook RTL Late Night met Twan Huys
besteedde aandacht aan de oproep van de school.

VASTENAVENDVIERING 2019!
Graag informeren wij u over de Vastenavendviering op onze school op vrijdag 1 maart a.s.
Zoals u inmiddels weet hanteren we die dag een continurooster van 8.30 uur tot 14.00 uur. De kinderen
lunchen op school met de leerkracht. Vergeet dus geen lunchpakketje met wat drinken aan uw kind mee te
geven.
Dit jaar is ’t motto van de vastenavendviering ’t

IS KOERS!

Geheel in de stijl van dit motto houden we een Koersoptocht. De optocht start om 12.00 uur. De route
wordt binnenkort bekend gemaakt via de Infoost. We hopen in ieder geval dat u kunt komen kijken.
Alle groepen vertegenwoordigen op een carnavaleske wijze een “fietsclub” en in de stijl van de fietsclub
nemen zij iets mee of hebben zij iets versierd. Tijdens de optocht beoordeelt een onbekende gastjury de
fietsclubs. Na de optocht vindt de prijsuitreiking plaats op ’t schoolplein van het hoofdgebouw.
Hierna dweilen we tot een uurtje of twee, waarna de kinderen naar huis mogen en een heerlijke week
vakantie tegemoet gaan.
We zouden het erg leuk vinden als u vanaf 13.30 gezellig met de kinderen mee dweilt op ’t plein en
misschien kunnen we dan samen als afsluiting de Zevensprong doen.

OPGELET!
Op vrijdag 15 maart a.s. is de school naar verwachting

DICHT!
Wij verzoeken u vriendelijk, maar ook dringend, hier rekening
mee te houden. Zorg alvast voor oppas voor uw kind(eren) als
u die dag werkt! Het kan alvast maar geregeld zijn.
Landelijk zal het onderwijs grotendeels gaan staken.
Van basisschool tot aan universiteit!
De redenen voor de staking ziet u o.a. op de foto hiernaast.
Een beter salaris, minder werkdruk en meer handen in de
klas. Maar ook het weer aantrekkelijk maken van een baan in
het onderwijs is hard nodig.
U bent het hier vast mee eens?
Uw en onze kinderen verdienen goed onderwijs!

SCHOOLADVIES!
Morgen, vrijdag 15 februari, ontvangen al onze groep 8 leerlingen
het schooladvies voor het voortgezet onderwijs.
Best even spannend!
Volgende week vinden de gesprekken met de ouders plaats.
Het schooladvies wordt door de leerkrachten zorgvuldig
gegeven. Wij ontvangen van het voortgezet onderwijs regelmatig
berichten dat het schooladvies overeenkomt met de prestaties van
de leerlingen. Daar zijn we trots op!

RAPPORTHOESJES RETOUR!
Mocht u het rapporthoesje van uw kind nog thuis hebben liggen dan verzoeken wij u vriendelijk dit met
uw kind mee naar school te geven!

GEZOCHT!
Juf Lia is met haar groep 5A op zoek naar oude maillots
en oude fietsbanden.
Dit mogen buiten- of binnenbanden zijn.

THEMA WONEN!
Bij ’t Kwetternest zijn wij de afgelopen weken druk
bezig geweest met het thema Wonen.
Wij hebben samen met de kinderen gekeken naar
hoe een huis er uit ziet!
Eerst hebben we gekeken naar de buitenkant, naar
de deur, de ramen, de bel en de muren.
Maar hoe ziet een huis er dan aan de binnenkant uit?
En welke kamers zijn er? Dat hebben onze peuters
deze weken allemaal geleerd!
Ook hebben we gekeken naar de verschillende
huizen waar onze peuters wonen.
Wij vonden het thema wonen super
gezellig, jullie ook?
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