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Nieuw schoolshirt 

Aanstaande woensdag, tijdens het jaarlijkse 

schoolvoetbaltoernooi, zullen de kinderen van groep 7/8 het 

nieuwe schoolshirt presenteren. Er is voor alle kinderen van 

school en voor begeleidende ouders en leerkrachten een 

shirt aangeschaft. Ten behoeve van de sporttoernooien zijn 

er voor de kinderen van de bovenbouw volledige tenues voor 

twee teams. De aanschaf van de shirts is mogelijk gemaakt 

dankzij onze Oudervereniging die de kosten voor haar 

rekening heeft genomen. Hiervoor willen we hen uiteraard 

heel hartelijk bedanken! 

 

Lang leve de muziekshow 

Groep 5/6 van juf Ellen heeft zich dit jaar ingeschreven voor Lang Leve De Muziekshow. Dit is 

een wedstrijd waarbij je een video maakt van een muzikale act. Dit mag een zelfgekozen liedje 

zijn, een bestaande top 40 hit of een zelfbedacht nummer. De video van groep 5/6 was 

kennelijk zeer geslaagd, want de kinderen zijn door naar de volgende ronde! Vanaf nu krijgt de 

groep 10 uur begeleiding om tot een professioneel eindresultaat te komen. Mochten we het 

redden tot de finale dan mogen de kinderen in december optreden voor o.a. Koningin Maxima! 

 

Verkeersexamens 

De data van de verkeersexamens voor groep 

7 zijn verplaatst. Op de oorspronkelijke 

kalender staan daardoor foutieve data. De 

nieuwe data voor de examens zijn: 

Theoretisch verkeersexamen: donderdag 5 

april, praktisch verkeersexamen: maandag 9 

april. 
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Nieuwe vuilnisbak 

Op het schoolplein van de bovenbouw hebben we nu ook 

een mooie nieuwe vuilnisbak, wederom met dank aan de 

Oudervereniging! Op drie zijden van de vuilnisbak staat 

een prachtige tekening, gemaakt door leerlingen uit de 

bovenbouw. De vuilnisbak is toepasselijk onthuld tijdens 

de nationale opschoondag met medewerking van 

wethouder Harteveld. Complimenten aan de 

kunstenaars! 

 

Sporttoernooien 

Behalve aan het schoolvoetbaltoernooi in Oud Gastel op woensdagmiddag 4 april, zullen we 

ook weer deelnemen aan het Atletiektoernooi in Oudenbosch op woensdagmiddag 18 april. We 

wensen onze sportieve leerlingen alvast veel succes! Supporters zijn welkom! 

 

Onderwijsstaking 

Zoals onlangs aangekondigd per mail, zal BS ’t Bossche Hart op vrijdag 13 april gesloten zijn in 

verband met de regionale onderwijsstaking. 

 

 


