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agenda
vrijdag 20 april
vrijdag 20 april
vrijdag 27 april
maandag 7 mei

08.30 uur

dinsdag 8 mei
woensdag 9 mei
donderdag 10 mei
vrijdag 11 mei
dinsdag 15 mei
maandag 21 mei
woensdag 23 mei
woensdag 23 mei

10.30 uur:

Koningsontbijt en Koningsspelen
12.30 uur de meivakantie begint.
Koningsspelen Stichting Jeugdbelangen
op het Raadhuisplein
aanvang laatste lesperiode van schooljaar
2017-2018
techniekochtend voor groep 8a te Cuijk
ouderbedankochtend/ talentmoment
Hemelvaart: iedereen vrij
iedereen vrij
techniekochtend voor groep 8b te Cuijk
Tweede Pinksterdag: iedereen vrij
juffen-en meesterdag.
aanvang school (later naar school i.v.m. de
kermis)

van harte proficiat…
22 april
25 april
25 april
30 april
01 mei
07 mei
09 mei
09 mei
09 mei
10 mei
12 mei
15 mei
16 mei
17 mei
18 mei

Teun Geerden, groep 4/5a
Cato Verbeek, groep 6a
Pim v.Kessel, groep 1/2a
Mats van Venrooij, groep 1/2a
Ryan Timmers, groep 7/8a
Ilja Kruidhof, groep 1/2a
Lodewijk van Gerwe, groep 4/5b
Nina van Gogh, groep 6/7b
Tara van Gogh, groep 6a
Lente Boers, groep 6a
juf Heidi Vervenne
Rik v.Geffen, groep 6a
Oskar Csapla, groep 1/2
Sam v.d.Wijst, groep 8b
Kaylee v.Uden, groep 4/5a
De volgende max(s)eintjes verschijnen over 3 weken,
donderdag 17 mei!

de luizencapes worden NIET meer gebruikt!
Het regelmatig controleren van de hoofden van de
kinderen heeft zijn vruchten afgeworpen. Er worden
door de leden van de werkgroep steeds minder luizen
opgespoord en de laatste keer was de school zelfs
luizenvrij. Knap! Ook het beleid van de GGD in deze
is aangepast en capes worden niet als meerwaarde
gezien. Besloten is derhalve de luizencapes niet meer
te gebruiken...Veel capes zijn ook bijna versleten.

feestelijk afscheid van de directeur, donderdag 28 juni
De afscheids-/feestcommissie is begonnen met de
voorbereidingen Het moet een mooi, verdiend feest worden.
Dat feest is donderdag 28 juni. De schooltijd is zoals altijd
van 08.30 uur tot 14.15 uur. Wij wensen juf Marja nog fijne
maanden op het Maxend en een goede voorbereiding op haar
prepensioen
.SJB,

koningsspelen Nistelrode, vrijdag 27 april

Voor Stichting Jeugdbelangen zijn de voorbereidingen van
Koningsdag Nistelrode in volle gang! De flyers zijn op school aan de
kinderen uitgedeeld.
Je kunt je aanmelden via: koningsdagnistelrode@hotmail.com.
Vermeld het volgende in je mail: naam en achternaam van het kind.
schoolnaam en de groep van het kind.naam en telefoonnummer van de ouder
die meehelpt.
De organisatie heeft nog vrijwilligers nodig. koningsdagnistelrode@hotmail.com

allemaal geslaagd voor het verkeersexamen!
Donderdag 5 april en maandag 9 april
deden de leerlingen van groep 7 het
verkeersexamen, resp. theoretisch en
praktisch.
Het resultaat was wederom prima. Alle
kinderen slaagden voor de proef.
Het doel van het praktisch en theoretisch
verkeer leren is natuurlijk dat kinderen zich
(o.a.)met de fiets veilig door het drukke
verkeer kunnen
bewegen en de
aangeleerde regels toepassen. voor hun
eigen veiligheid en die van andere verkeersdeelnemers.

de koningsspelen op school, vrijdag 20 april
Wat is er nu leuker dan samen sporten?! De twee
scholen uit Nistelrode gaan morgen, vrijdag 20 april
weer sámen de Koningsspelen vieren. Op het sportveld
van Prinses Irene en Telro spelen we in teams waarin
zowel kinderen van de Beekgraafschool als kinderen
van ‘t Maxend spelen, zodat we vooral mèt elkaar gaan
bewegen, sporten en spelen. De sportieve dag wordt
voorafgegaan door een feestelijk en ook gezond
´Koningsontbijt´ op de eigen school. Daarna gaan we
op weg naar het sportpark waar de kinderen van de
groepen 4 t/m 8 samen gaan voetballen, volleyballen,
korfballen, tennissen en aan streetdance doen.
Om alles op deze dag zo goed mogelijk te laten verlopen vragen we uw aandacht
voor het volgende:
 De kinderen zijn net als anders om 12:30 vrij.
 Traktaties krijgen de kinderen van school. Het is de bedoeling dat er geen
snoep meegenomen wordt. Wel is het fijn wanneer de kinderen in geval van
warm weer wat extra (gezond) drinken meenemen.
 De kinderen dragen op die dag zelf zorg voor hun tas. Zorgt u dat het een
handzaam tasje is, voorzien van de naam /groep / school van uw kind?
 De kinderen mogen op deze dag géén sportschoenen met noppen dragen (ivm
het tennisveld waarop ze spelen)!
 Het lijkt ons erg vrolijk wanneer de kinderen op de Koningsdag in de kleuren
oranje en /of rood/wit/blauw gekleed kunnen gaan.
 Wanneer er ouders en/of opa’s, oma’s of andere belangstellenden willen
komen kijken: iedereen is van harte welkom. Op die manier kan er vanaf de
zijlijn voor álle kinderen veel positieve, sportieve en vooral gezellige aanmoediging zijn.
We rekenen op goed weer en een sportieve dag!

vakantiefilm in Nesterlé, donderdag 26 april
In de meivakantie draait donderdag 26 april de
leuke familiefilm PADDINGTON 2 in Nesterlé.
Beertje Paddington probeert aan geld te komen om
een mooi pop-up-boek voor tante Lucy te kopen.
Als meester-vermommer Phoenix Buchanan (Hugh
Grant) het boek steelt, krijgt Paddington de schuld
en belandt hij in de gevangenis.
Vraag je vriend(innet)jes mee en kom gezellig naar
de filmmiddag bij Nesterlé!
Donderdag 26 april – aanvang 15.00 uur. Kaartjes
à € 2,50 (incl. glaasje ranja voor de kids) zijn vanaf 14.30
uur te koop aan de kassa. Er is geen pauze.

ouderbedankmiddag op woensdag 9 mei.
Beste ouders/verzorgers,
Het schooljaar zit er alweer voor driekwart op.
Het afgelopen jaar hebben we weer veel
activiteiten op school gehad. Zonder uw hulp
hadden we die activiteiten nooit kunnen
organiseren. Wij zijn u daar dan ook heel erg
dankbaar voor.
Om onze dankbaarheid te tonen, willen wij u
daarom uitnodigen om op school te komen op
woensdag 9 mei van 12.45 uur tot ongeveer
14.00 uur, voor de ouderbedankmiddag.
We starten om 12.45 uur met koffie/thee en wat lekkers. Daarna verzorgt een
kind of kinderen uit iedere groep een optreden.
Iedereen, die op welke manier dan ook, zich heeft ingezet voor onze school
is van harte welkom!
Aanmelden voor deze ouderbedankmiddag is mogelijk tot uiterlijk maandag 07
mei op het volgende e-mailadres: directie@maxend.nl .
Met vriendelijke groet namens team Maxend,
Marja Timmermans-Mikkers

20ste roefeldag voor de groepen 6, 7 en 8!
Zaterdag 16 juni is de Roefeldag. Bij allerlei bedrijven en
instellingen mogen kinderen een kijkje nemen. Kinderen
van de basisscholen kregen deze week een folder mee met
informatie voor inschrijving. Je kunt je digitaal inschrijven:
www.stichting-ranja.nl. Op de folder staat de volledige informatie. Kinderen, die buiten Nistelrode onderwijs volgen,
kunnen zich aanmelden bij Bauke Kappen 06-25023373
of roefeldagnistelrode@stichting-ranja.nl.

fijne vakantie!
Na de koningsspelen, vrijdag 20 april, begint om
12.30 uur de meivakantie.
Wij wensen allen; kinderen, ouders, leerkrachten
en medewerkers een hele fijne, zonnige
meivakantie. Veertien vrije dagen, tijd, waarin er
weer meer tijd is voor gezin, familie en vrienden.
Maak er samen iets moois van.
Maandag 7 mei om 08.30 uur, start de laatste
periode van schooljaar 2017-2018.
Veel plezier en succes allemaal in die laatste
periode van dit schooljaar 2017/2018.

juffen-en meesterdag is woensdag 23 mei!
De juffen- en meesterdag is verplaatst naar
woensdag 23 mei
Op de schoolkalender staat dat het op dinsdag 22
mei(kermisdinsdag) juffen- en meesterdag is. Die
dag is een gewone lesdag! Enkele leerkrachten
kunnen die dag het feest niet meevieren Daarom
hebben alle groepen deze feestdag verplaatst naar
woensdag 23 mei.
Veel plezier allemaal!

kennis maken met techniek bij TechnoPromo, Cuijk
Dinsdag 8 mei gaat een aantal leerlingen van groep 8 en
dinsdag 15 mei gaat een ander deel kinderen van groep
8 naar Cuijk, naar TechnoPromo.
Bij de Bij de Stichting TechnoPromo maak je kennis met
techniek.
Zo kun je zelf een skate-helling maken, een klokje van
metaal, een modelhuis bouwen, een terrasje aanleggen,
waterleiding repareren, leren wat domotica is, fietsen tegen de zon en nog veel
meer.
Wat is het TECHNIEKCENTRUM?
TechnoPromo heeft een hal van 500 m² met diverse werkeilanden waar
kinderen techniek kunnen ontdekken en ervaren. Zonder het verkennen van de
eigen kwaliteiten en de mogelijkheden op het gebied van techniek kunnen zij
nooit een gegronde studiekeuze maken.
De kracht van TechnoPromo zit in de vertaling van de praktijk vanuit het
bedrijfsleven richting kinderen. Het professionele karakter waarmee de hal-/
leskisten zijn ingericht werkt stimulerend. "Dit is echte techniek". De
professionele machines zijn beveiligd voor kinderhanden. De begeleiding is in
deskundige handen van bevlogen mensen, die zelf allemaal met techniek hebben
gewerkt. De hal en de programma's zijn zodanig gestructureerd dat de tijd zeer
effectief benut kan worden.

