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Algemene informatie voor alle ouders
Staking
Afgelopen vrijdag hebben we meegedaan aan de oproep tot staking van alle basisscholen in de provincies NoordBrabant en Limburg.
De vorige keer is een groep leerkrachten op initiatief van een onderwijsvakbond naar Eindhoven geweest en diverse
ouders hebben daarna aangegeven het jammer te vinden dat we als school niet zichtbaar waren tijdens de
stakingsdag in Eersel zelf. Enerzijds zou daardoor duidelijk zijn dat staken niet bij voorbaat betekent een vrije dag. En
anderzijds zouden daarmee inwoners van Eersel extra geïnformeerd kunnen worden over het belang van voldoende,
goede leerkrachten.
We hebben dit intern besproken en met de collega’s van
Wereldwijs. Dit heeft geleid tot een actie op
vrijdagochtend in de Nieuwstraat als winkelstraat met veel
passanten.
De collega’s van Wereldwijs zorgden voor een lang
stakingslint met teksten van Loesje. De collega’s van
Jacobus vroegen passanten om een duimafdruk op een
groot bord onder het motto: “Een duim voor goed
onderwijs”.
We kunnen spreken van een geslaagde actie. Veel
passanten (ook fietsers en automobilisten) lieten via een
duim omhoog weten sympathie te hebben voor de actie.
Nu maar hopen dat de overheid op korte termijn
maatregelen gaat nemen welke het tekort aan leerkrachten op korte en lange termijn gaan verminderen.
Hierbij wat sfeerfoto’s van de stakingsactie afgelopen vrijdagochtend in de Nieuwstraat.

Koningsdag
Aanstaande vrijdag hebben de groepen 3 t/m 8 een koningssportdag met de kinderen van de andere basisscholen in
Eersel. De kinderen van de groepen 3 tot en met 5 hebben de sportactiviteit in de ochtend en de kinderen van de
groepen 6 tot en met 8 in de middag. De kinderen van groep 2 gaan niet naar het sportpark en blijven dus op school.
Supporteren op locatie is mogelijk. Je bent van harte welkom.
Voor alle duidelijkheid: alle kinderen hebben de gewone schooltijd op vrijdag:
- De kinderen van groep 1 zijn dus de hele dag vrij.
- De kinderen van groep 2 van 8.20 tot 12.00 uur.
- De kinderen van groep 3 t/m 8 van 8.20 tot 14.30 uur.
Wat zou kunnen is dat de kinderen van groep 6 t/m 8 ’s middags iets later op school zouden kunnen komen vanuit
het sportpark als het programma door omstandigheden een beetje uitloopt. We doen ons best om dat te
voorkomen.
We hopen dat alle groepen mee kunnen doen a.s. vrijdag. We zijn daarbij afhankelijk van vervoer voor de groepen 3
t/m 5. Op dit moment is er voor niet elke groep voldoende begeleiding van en naar het sportpark: ’s morgens en op
het einde van de ochtend. Dat is nu nog een probleem maar we hopen/verwachten dat dit opgelost wordt door de
bereidheid tot rijden van een paar ouders.

Koningsmarkt
Hallo jongens en meisjes,
Het is bijna Koningsdag en dan is er dit jaar op de Markt weer van alles
te doen net als vorig jaar. Gaat weer gezellig worden!
VRIJDAG 27 APRIL KONINGSDAG.
Er is een kindervrijmarkt dus als je speelgoed of andere spulletjes wilt
verkopen kun je dat vrijdag 27 april doen. Vanaf 9.00 uur ben je welkom en om 10.00 uur start de verkoop.
Programma op de Markt van 10.00 tot 13.00 uur:
 Vrijmarkt voor kinderen
 Knutselactiviteit: “koninklijk memobordje” versieren (kosten €1,-)
 Springkussen
 Koffie/theekraam met terrasje
 Snoepkraam
 Belbal Ballonnen (kosten €0,50)
 Dansdemonstraties op de Kiosk
 DJ Ruud
Neem voor het verkopen van je spulletjes een deken of kleed mee waarop je alles kunt uitstallen en zorg ook voor
een groot stuk doorzichtig plastic of bijv. een partytent. Het kan natuurlijk regenen en het zou jammer zijn als je
spulletjes allemaal nat worden maar we gaan er vanuit dat er een heerlijk Oranje-zonnetje schijnt die dag! Zorg ook
dat je een doosje of kistje bij je hebt met wat wisselgeld. Het is het leukste als je samen met je broer/zus, vriend of
vriendinnetje komt zodat je ook zelf even op de vrijmarkt kunt rondsnuffelen. Spullen die niet verkocht worden
moet je weer mee naar huis nemen.
Je kunt je op de Koningsmarkt ook inschrijven voor het Jeugdvakantiewerk.

Inschrijven Jeugdvakantiewerk
Van 13 t/m 17 augustus 2018 vindt de jaarlijkse Jeugdvakantiewerkweek plaats in Eersel. Een
deel van het programma die week is: een dag naar DippieDoe, een dag waterspelletjes, een
overnachting.
Inschrijven hiervoor kan op 19 april van 18.00 tot 19.30 uur op de Kiosk op de Markt.
Ook op de Koningsmarkt (27 april) kun je je inschrijven voor de Jeugdvakantiewerkweek.
De kosten voor de Jeugdvakantiewerkweek zijn €25,- per deelnemer.
Als u meer informatie wenst: op school liggen folders waarin alle details staan. Deze folder kunt
u afhalen bij de administratie of downloaden van onze website: www.bsjacobus.nl op onze
Homepagina bij Activiteiten 19 april.
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