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Cultoer
Al jarenlang is er aan het begin van het schooljaar een Cultoer. Bij deze Cultoer laten kunstenaars
zien wat ze doen en waar ze goed in zijn. Ook dit jaar trekken twee karavanen met kunstenaars uit
Heusden langs de scholen en pleinen in Heusden. Allemaal tegelijk geven ze een minivoorstelling van
vijf minuten. Een hele klas kan kijken en soms meedoen. Na vijf minuten schuift de klas door en kan
weer kijken naar de volgende kunstenaar. Binnen een half uur zijn de kinderen hopelijk behoorlijk
overdonderd door dans, taal, theater, muziek, en beeldende kunst. In de ochtend van 26 september
gaan de leerlingen van onze school naar het veldje naast de Wilgen om de voorstellingen te
bezoeken. Bij slecht weer is het handig als uw kind een petje of capuchon op kan zetten. Voor meer
informatie kunt u de website bezoeken via onderstaand adres.
http://www.trefpuntheusden.nl/cultoer-2017
De gymlessen voor de groepen 5 en 6 op dinsdag 26 september komen te vervallen. De kinderen
die normaal naar de gymzaal gebracht worden, worden om 08.45 uur op school verwacht i.v.m. de
Cultoer van 09.00 tot 09.30 uur.

Leerlingenraad
Tijdens de eerste bijeenkomst van de leerlingenraad is besproken dat twee nieuwe leerlingen uit
groep 5 over twee weken gekozen worden voor de leerlingenraad. In de ideeënbus zaten
verschillende verzoeken. Een verzoek om groep 6 tijdens de pauze te laten voetballen en een verzoek
om voortaan volle schriften mee naar huis te mogen nemen. De leerlingenraad kwam met het
voorstel om groep 6 één dag in de week te laten voetballen. Team heeft hiermee ingestemd.
Ook heeft het team ingestemd om voortaan volle werkboekjes mee naar huis te geven.

Veilig Verkeer Nederland
Zoals al jaren gebruikelijk gaan de leden van VVN-Heusden de komende periode controles houden
rondom de scholen. Die controles houden in: het parkeergedrag (niet bij de gele streep) + het dragen
van de autogordels + gebruik kinderzitje (zitverhoger) + het laten uitstappen aan de trottoirzijde.
Ons streven is om dit te doen in de weken: 37 t/m 41 oftewel tussen 11 september en 7 oktober
2017. Afhankelijk van weersomstandigheden, openingstijden en beschikbaarheid van de controleurs.
Na deze (waarschuwende) controles zal de politie waar nodig repressief optreden, oftewel
verbaliseren.
Allerlei
Yabba-disco
De eerstvolgende Yabba-disco vindt plaats op 15 september a.s. in de Haarstek in Haarsteeg.
Het thema is ‘Wit’. Het zou leuk zijn als veel kinderen in het wit gekleed komen.
Kinderfestival voor Unicef
In samenwerking met Openluchttheater Hoessenbosch organiseert het regionale vrijwilligersteam
van Unicef op zondag 24 september een heus kinderfestival. Tijdens dit kinderfestival is er van alles
te beleven voor kinderen, zo mogen ze een judo-workshop volgen, cupcakes versieren, meedoen met
een musicalworkshop of zich uitleven op het springkussen op het Unicef-plein. Er zal genoeg te doen
zijn voor iedereen. Met dit festival hopen we een hele leuke dag te organiseren voor kinderen, op
deze manier wordt er ook geld ingezameld voor het werk dat Unicef doet voor kinderen wereldwijd.
Voor de kinderen kunnen er strippenkaarten gekocht worden, met deze strippenkaart kunnen ze
meedoen aan alle activiteiten. Een strippenkaart met 10 strippen kost € 5,00. Voor € 10,00 krijgt u 20
strippen en 2 extra gratis strippen. Alle activiteiten kosten 1 of 2 strippen. Alle activiteiten zijn vrijwel
kosteloos geregeld dankzij de inzet van vele vrijwilligers, de opbrengst komt dus geheel ten goede
aan Unicef.
We zouden het erg leuk vinden als zoveel mogelijk kinderen kunnen genieten van deze mooie dag.
Mogen we u met uw gezin ook verwelkomen?
Waar: Openluchttheater Hoessenbosch, Hoessenboslaan 51 te Berghem.
Wanneer: zondag 24 september van 12.00 tot 18.00 uur.
Kosten: volwassenen betalen € 3,00 entree, voor kinderen kan er een strippenkaart gekocht worden
om mee te doen aan de activiteiten.
Hartelijke groet, Regionaal Comité Unicef ’s Hertogenbosch e.o.

