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Spindelpraatjes
vrijdag 20 april: Koningsspelen

de kalender
Vrijdag 30 maart:
Goede vrijdag,
groep 1 t/m 8 vrij
Maandag 2 april:
Tweede Paasdag
Donderdag 5 april:
15.00u CJG spreekuur
Theorie verkeersexamen
voor de groepen 7
Vrijdag 6 april:
Eiershow groep 5b
Praktisch verkeersexamen
voor de groepen 7
Maandag 9 april:
Middag: Chassé groep 7
10-minutengesprekken
groepen 3 t/m 7
Dinsdag 10 april:
10-minutengesprekken
groepen 3 t/m 7
Woensdag 11 april:
Juffendag groepen 1-2
Juffendag groepen 3
Vrijdag 13 april:

Staking
de Spindel is gesloten.
Maandag 16 april:
Jazzproject groepen 7
17, 18 en 19 april:
Eindtoets groepen 8
Donderdag 19 april:
15.00u CJG spreekuur
Spindelkrant 4 verschijnt
Vrijdag 20 april:
Koningsspelen
Spindelpraatjes verschijnt

Dit jaar vieren we op de Spindel de Koningsspelen in de vorm van
een sportdag. De leerlingen starten de dag met een gezond ontbijt
op school, waarna ze naar de sportvelden van VV Bavel gaan. Daar
starten, na de gezamenlijke warming-up, de Koningsspelen. De
Koningsspelen bestaan uit een aantal uitdagende en leuke
sportclinics en spellen. Alvast belangrijk om te weten:
Op vrijdag 20 april vinden de Koningsspelen plaats.
Uw kind mag deze dag een oranje shirt aan.
Er zijn aangepaste schooltijden:
Leerlingen van groep 1-2: Van 07.45 uur – 12.00 uur
Om 07.45 uur aanwezig op school en om 12.00 uur kunnen de kleuters worden
opgehaald bij VV Bavel. Ze hoeven geen lunchpakket mee te nemen.
Leerlingen van groep 3-8: Van 07.45 uur – 14.30 uur
Om 07.45 uur aanwezig op school en om 14.30 uur is voor hen het einde van de
Koningsspelen. De leerlingen nemen een lunchpakket mee.

Uitnodiging: presentatie resultaten
van het onderzoek hoogsensitiviteit
In de maanden mei tot en met oktober 2017 heeft onder leiding
van de KU Leuven in het RSV Breda po en vo een onderzoek
plaatsgevonden naar hoogsensitiviteit bij kinderen. Er hebben 17
basisscholen en 2 scholen voor voortgezet onderwijs meegedaan
aan het onderzoek waardoor van veel kinderen, ouders en
leerkrachten onderzoeksgegevens beschikbaar zijn gekomen. Ook
ouders en kinderen van de Spindel hebben aan dit onderzoek
meegewerkt.
Op 4 juni 2018 wordt door professor Patricia Bijttebier en
promovenda Sofie Weijn een lezing gegeven waarin de
onderzoeksresultaten worden gepresenteerd.
Deze lezing vindt plaats van 13.00 uur tot 14.30
uur in het Cultureel Centrum De Schakel,
Kerkstraat 104 in Gilze. Inschrijving voor deze
lezing geschiedt via de website van het RSV
Breda en is mogelijk tot 20 mei:
https://www.rsvbreda.nl/rsv-breda/2/inschrijven-lezinghoogsensitiviteit

Spindelpraatjes

