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Schoolfotograaf

Speurtocht door Heusden en
bezoek aan Gouverneurshuis
gr.6

Activiteiten

Project communicatie 
Vertellen 
over je 
dagelijks 
leven, zo 
deden ze 
dat in de 
prehistorie. 

• Ma. 11 april workshop dans voor gr. 1 en 2
• Di. 12 april gr. 5 naar RKC voor 'Scoor een 

boek'.
• Wo. 13 april rekendag
• Vr. 15 april talentencarrousel bovenbouw
• Ma. 18 april tweede paasdag
• Wo. 20 april workshop muziek groep 3 en 4
• Vr. 22 april Koningsspelen
• Za. 23 april t/m zo. 8 mei Meivakantie
• Ma. 9 mei start project 'Scoren voor 

Gezondheid' groep 6

De schoolfotograaf komt dit jaar weer naar de JPS en wel op maandag 9 mei. 
Dit is gelijk de maandag na de meivakantie.
Iedereen gaat individueel op de foto en we maken nog een klassenfoto. 
Ook mogen de broertjes en zusjes op de foto. Onder schooltijd kunnen de broertjes/zusjes die al op 
school zitten.
Na schooltijd is er nog gelegenheid om een foto te laten maken met broertjes/zusjes die nog niet op 
school zitten. Mocht u hiervan gebruik willen maken (dus na schooltijd), zou u dan even een berichtje 
willen sturen naar joyce.van.haaren@scalascholen.nl zodat we een indicatie kunnen maken hoeveel 
mensen dit zouden willen. Graag voor de start van de meivakantie, uiterlijk 22 april.
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Buitenlesdag

Atelierdag groep 6

Theatervoorstelling 
‘Behoorlijk boos’ gr. 3,4,5

Workshop communicatievormen

Verkeers-
examen

In De Voorste Venne

In de Nieuwe Schuur in 
Herpt hadden gr. 3,4 en 
5 een voorstelling van 
Oortwolk, een nieuw 
Eindhovens 
jeugdtheater-
gezelschap. Mogelijk 
gemaakt door subsidie 
van de gem. Heusden. 
Het was een hele leuke 
dag!

We zetten op school 
bewegend leren zowel 
binnen- als buiten in. Dan 
kunnen we de Nationale 
Buitenlesdag natuurlijk 
niet overslaan!
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Gr. 7 en 8 hebben
deelgenomen aan het
landelijk praktisch 
verkeersexamen en
gr. 7 ook aan het 
theoretisch examen. 



JPS nieuws

Pasen Activiteitencomité Heusden

Vacature Activiteitencomité Heusden
Het activiteitencomité Heusden is op zoek naar nieuwe leden voor o.a. het organiseren 
van de Koningsdag.
Zie de bijlage voor meer info.
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