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                             Mei 

Wist  u dat: 
.... alle leerlingen van groep 7/8 geslaagd zijn voor het praktijkexamen Verkeer     
….. de meivakantie vandaag begint (25 april t/m 6 mei) 
….. op maandag en woensdag na de vakantie de schoolfotograaf weer foto’s komt maken  
      (nadere info volgt via ouderportaal)  
…   de luizenscreening daarom verplaatst is naar dinsdag 10 mei  
….. op zondag 15 mei een aantal communicantjes hun 1e Heilige Communie viert 
…… we op dinsdag 17 mei een studiemiddag hebben en alle kinderen vanaf 12.00 uur vrij zijn 
…… groep 8 van 23 t/m 25 mei op kamp gaat 
….. we op donderdag 26 en vrijdag 27 mei vrij zijn i.v.m. Hemelvaart, dus een lekker lang weekend hebben. 
 

 

Welkom 

 

Deze maand komt Lis Pennings bij ons op school in leerplein 1.  

Wij wensen haar van harte welkom en een fijne tijd bij ons op ’t Kendelke toe.  

 

 

Berichtje vanuit het leerplein onderbouw 
Op donderdag 21 april was het na weken oefenen eindelijk zover: de circusvoorstelling! 

De dinsdag ervoor hadden we een generale repetitie voor de kinderen van de middenbouw en bovenbouw. Dit was 

al best spannend, maar ook super leuk. De kinderen wisten nu al een beetje hoe het zou gaan bij de echte 

voorstelling. 

Op donderdag werden de kinderen die dat wilden geschminkt en iedereen was mooi verkleed en er helemaal klaar 

voor! Het publiek kocht een kaartje bij de ingang en daarop stond precies in welke rij en op welke stoel ze mochten 

gaan zitten. De kinderen hebben het fantastisch gedaan en een geweldige show weggegeven! Een mooie afsluiting 

van een leuk en leerzaam thema. Nu eerst genieten van de vakantie en daarna op naar het volgende thema… wat 

dat is, blijft nog even een verrassing!  

 

         



't Briefke     Nieuwsbulletin 

 
 

Nieuwsbrief ’t Kendelke schooljaar 2021 – 2022 
 
 

Afsluiting thema 
Afgelopen donderdag was de afsluiting van de themaweken in midden- en bovenbouw en mochten de kinderen van 
leerplein 1 hun lang voorbereide circusvoorstelling laten zien aan papa’s, mama’s, opa’s en oma’s. Het was een beeld 
dat we vanwege corona lang hebben moeten missen, maar ontzettend fijn om te zien dat zoveel ouders en opa’s en 
oma’s gehoor hebben gegeven aan de uitnodiging om de school weer te bezoeken en de werkjes en optredens van 
hun (klein)kinderen te komen bewonderen. Het team van ’t Kendelke was blij verrast dat er voor bijna alle kinderen 
wel een of meerdere mensen naar school zijn gekomen en willen iedereen hiervoor hartelijk danken. 

 

MUP (menstruatieproducten uitgiftepunt) 
Bij 1 op de 10 meisjes en vrouwen is er thuis soms geen geld voor maandverband of 
tampons. Zij moeten dan wc- papier gebruiken of kiezen er noodgedwongen voor om 
thuis te blijven van werk, vrienden of school met alle gevolgen van dien. Het mag in 
Nederland niet zo zijn dat je door menstruatie-armoede bijvoorbeeld niet naar school 
kunt en daardoor een les, proefwerk of examen mist en daardoor achterstand oploopt. 
Het Armoedefonds bestrijdt deze menstruatiearmoede door middel van MUP’s, 
menstruatie uitgave punten, waar meisjes en vrouwen zonder schaamte hun 
benodigdheden gratis kunnen ophalen. Stichting Vincentius Bergen Limburg wil graag 
dit initiatief ondersteunen door diverse MUP’s in de gemeente te verwezenlijken. 
Sinds kort is ook ’t Kendelke een MUP en kunnen meisjes voor hun producten terecht 
op het kantoor van de administratie. De spullen worden bewaard in de keukenkastjes  
en zijn vrij toegankelijk voor diegenen die het nodig hebben. 
 
 

Paasviering 

Op donderdag 14 april hebben we in de loop van de dag stil gestaan bij Pasen. 

Pastoor Blom heeft in alle leerpleinen een en ander verteld over de achtergronden van het 

paasfeest. 

Tussen de middag hebben de kinderen genoten van een paaslunch met lekkere broodjes, 
beleg, drinken en een lekker paaseitje. De ouders van de Werkgroep Ouders Kendelke (WOK) 
hadden goed voor ons gezorgd! 
 
 Na de lunchpauze is er door de kinderen van de onder- en middenbouw ijverig geknutseld 

aan de paaspresentjes voor de oma’s en opa’s. Ondertussen hebben de kinderen van het leerplein bovenbouw hun 
paaspresentjes afgegeven bij de oudere en hulpbehoeftige mensen in Siebengewald. De presentjes werden met veel 
plezier en in dankbaarheid in ontvangst genomen 
 
We danken de ouders van de Wok die op de achtergrond weer heel veel werk hebben   

verricht!   

 

Commissie Paasviering. 
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Actie Jantje Beton 18 mei t/m 1 juni 2022 
Ook dit jaar doen we weer mee aan de kleine Jantje Beton Loterij. De leerlingen van de 

bovenbouw gaan op pad om lootjes te verkopen. Via de methode machtiging en online 

via de ‘Tikkie jij bent ‘m!’ actie. Door lootjes te verkopen kunnen we geld verdienen 

voor onze school. De helft van de opbrengst is voor onze school en de andere helft gaat 

naar de projecten van Jantje Beton. Denk bijvoorbeeld aan kinderen in kwetsbare 

speelposities die extra aandacht krijgen. Zoals kinderen met een beperking. Samen 

zorgen we ervoor dat meer kinderen, meer kunnen spelen. SPELEN IS MEGA 

BELANGRIJK! Zoiets kleins en simpels als buitenspelen speelt een grote rol in het leven 

van kinderen. Door te spelen krijgen kinderen de beweging die ze nodig hebben. En dat 

is belangrijk voor een 

gezonde ontwikkeling.  

Buitenspelen is voor kinderen magisch. Er bestaat immers 

niets leukers dan samen met vriendjes buiten de wereld te 

ontdekken. Vooral op een van de favoriete speelplekken: 

het schoolplein. Zowel tijdens als na schooltijd. Bovendien 

heeft buitenspelen een positief effect op de leerprestaties 

en het concentratievermogen. Toch spelen drie op de tien 

kinderen niet of slechts één keer per week buiten. De actie zal dit jaar van 18 mei t/m 1 juni plaats vinden. De online 

verkoop van lootjes kan echter t/m 30 juni.  Een lootje levert 3 euro op en hiervan gaat dan dus 1,50 euro naar onze 

school.  

 

Bag2School 

Zoals al eerder gecommuniceerd via het ouderportaal houden we in samenwerking met de WOK binnenkort een 

kledinginzamelingsactie waarvan de opbrengst bestemd is voor het aanvullen van onze activiteitenpot.  

In de week van 16-20 mei kunt u de zakken met kleding (voorzien  

van het papieren label dat uw kind mee naar huis heeft gekregen)  

inleveren bij het administratiekantoor. 

Op vrijdag 20 mei worden de zakken opgehaald door Bag2School.  

De uiteindelijke opbrengst wordt in de volgende nieuwsbrief 

gepubliceerd. 
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INGEKOMEN STUKKEN 

Vakantie Jeugdkamp Boemerang in Heijen  

Komende zomervakantie organiseren stichting Jeugdkamp Boemerang en SKJ Nijmegen twee vakantieweken voor 
kinderen die anders niet op vakantie kunnen gaan (bijvoorbeeld door ziekte van ouder of ouders, 
werkomstandigheden,  financiën,  één-ouder-gezinnen etc.).   

De vakantieweken zijn bestemd voor kinderen tussen 7 en 12 jaar uit de regio (Land van Cuijk en Noord Limburg) die 
naar het reguliere basisonderwijs gaan. De vakantieweken worden georganiseerd in de bossen van Heijen 
(tentenkamp) en deelname is gratis (regionale Rotaryclub Cuijk draagt zorg voor de betaling van de kosten). 
Begeleiding en uitvoering wordt gedaan door de vrijwilligersorganisatie SKJ uit Nijmegen.  

 Aanmelding loopt via ouder(s) en wordt op volgorde van binnenkomst verwerkt.   

 School kan de aanvraag ondersteunen, neem hiervoor via Ouderportaal contact op met Mariël 
(administratie). 

 Kies uit twee weken: zondag 31 juli t/m vrijdag 5 augustus of zondag 7 t/m vrijdag 12 augustus.   

 Mail de naam van het kind en de naam van de ouder(s) door naar secretaris@jeugdkamp-boemerang.nl;  
de inschrijfformulieren worden dan toegestuurd.   

 Op de website www.jeugdkamp-boemerang.nl staat meer informatie over het SKJ en stichting jeugdkamp-
boemerang. Ook vindt u hier informatie over de voorwaarden van deelname.   

 

 

mailto:secretaris@jeugdkamp-boemerang.nl
http://www.jeugdkamp-boemerang.nl/
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