
nieuwsbrief

Heeft jouw zoon of dochter interesse in techniek? 
Kom dan naar de Dag van de Techniek!

Techniek is leuk en divers. Het is veel meer dan het 
in elkaar zetten van ingewikkelde machines. Het zit 
ook in gebouwen, auto’s, bruggen, zelfs in 
ziekenhuizen en pretparken. Tijdens de Dag van de 
Techniek kunnen jongeren en kinderen op een 
leuke manier de techniek ontdekken en 
kennismaken met technische studierichtingen.

Zo’n 30 bedrijven geven een kijkje in de keuken op 
de Dag van de Techniek. Platform Techniek de 
Langstraat organiseert dit terugkerend evenement 
samen met technische bedrijven en 
onderwijsinstellingen uit de regio.

Wanneer: zaterdag 18 juni 2022
Tijd: 10.00 uur tot 15.00 uur
Locatie: Breman, Marconilaan 4 in Drunen
Kosten: gratis toegang 

Het programma wordt bekend gemaakt op 
www.techniek van jouwtoekomst.nl.
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Cultuurdag

ICT studiedag

Swim to fight cancer
Dag van de Techniek | Zaterdag 18 
juni 2022

MR inloopmoment

Op 18 mei heeft 

juf Cindy een 

inspirerende 

studiedag 

gehad. We 

hebben een 

start gemaakt 

om onze visie 

op ICT en 

digitale 

geletterdheid 

vorm te geven. 

Hierover volgt 

later meer.

Zie de bijlagen voor alle info. hierover.

Onze jaarlijkse cultuurdag is dit jaar op vrijdag 24 juni. We gaan deze dag ook afsluiten met een leuke 
presentatie voor ouders. Jullie zijn om 13.20u welkom bij de patio bij de voordeur. Hier zullen jullie 
worden opgevangen. Daar zal de route starten in de speelzaal. We hopen veel ouders te 
verwelkomen.

2021-2022

Volgende week donderdag, 9 juni, is er vanaf 8.15u 
weer een inloopmoment gepland.
U krijgt hier de gelegenheid om laagdrempelig uw 
ideeën en vragen m.b.t. schoolaangelegenheden te 
stellen aan MR-leden. 
Wellicht tot donderdag!

Martine, Noortje, Ivo, Roos, Marion en Antje

http://www.techniekvanjouwtoekomst.nl/


JPS nieuws

Groep 5 en 6 afsluiting project 
communicatie
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Atletiek groep 4
Op 1 juni hadden we een hele gezellige 
atletiek ochtend met groep 4. Dit was in 
Drunen op een echte atletiekbaan. Een 
hele geslaagde dag!

Schoolreisje was genieten!

Groep 5 en 6 hebben, ter afsluiting van het 
project over communicatie, opdrachtkaarten 
over communicatievormen voor elkaar
gemaakt.
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