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Belangrijke data:  18 april   13.00u Paasvieringen 
    19 april t/m 5 mei Meivakantie 
    6 mei   Weer naar school 
    14 mei   Medezeggenschapsraad 

15 mei   Schoolfotograaf 
24 mei  Gemeentelijke Sportdag groep 5 t/m 8; 

leerlingen groep 1 t/m 4 zijn vrij 
27 t/m 29 mei schoolkamp groep 7 en 8 
30 en 31 mei Hemelvaart; alle leerlingen vrij  
2 juni Eerste communie 
3 juni 19.30u BVL vergadering 

 

 
Einde levering schoolfruit 2018-2019 
 
Onze school heeft dit jaar deelgenomen aan de Schoolfruitregeling van de EU: 20 weken 
lang ontvingen wij voor drie dagen verschillende fruitsoorten voor de kinderen. Die 
twintig weken zitten er nu weer bijna op. Tot aan de meivakantie loopt de levering van 
het schoolfruit. Daarna, vanaf maandag 6 mei, zullen de kinderen weer iedere dag eigen 
fruit mee naar school moeten nemen.  
 

Financiële ondersteuning 

Gaat Uw zoon of dochter binnenkort naar het voortgezet onderwijs dan krijgt U 

te maken met extra kosten bijvoorbeeld voor een fiets, laptop of  schoolreis. 

Wanneer U niet de beschikking heeft over voldoende financiële middelen dan 

kunt U, als U aan de criteria voldoet ( minder inkomsten dan 110% van het sociaal 

minimum), in aanmerking komen voor de bijzondere bijstand van de Gemeente. 

Valt U niet binnen deze criteria, maar heeft U wel weinig inkomen, dan is het mogelijk om een 

beroep te doen op Stichting Leergeld WBO ( aanvraag via de website www.leergeldwbo.nl ). De 

folder  “Meedoenregelingen” van de Gemeente kunt U op school verkrijgen. 
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We hebben weer van alles gedaan  
 
 

 
    
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
De Gilse Passion 2019 

 
Op Goede Vrijdag 19 april wordt dit jaar alweer voor de zesde keer de 
Gilse Passion opgevoerd. Dit gebeurt buiten op het bordes voor de kerk in 
Gilze, iedereen is van harte welkom om gratis te komen kijken. Rond 
19:45 uur start de optocht achter het kruis vanaf het park het Mollebos. 
Wil je graag meelopen, dan kun je daar aansluiten. Rond 20:00 uur zal de 
tocht bij de kerk aankomen en zal de show beginnen. Met toneel, zang, 
muziek en dans zal het weer een mooi geheel worden. Bekende liedjes 
van de radio krijgen een mooie plaats in het lijdensverhaal van Jezus. Na 
afloop van de voorstelling is iedereen van harte welkom om in de kerk een 
kopje koffie of thee te komen drinken. Komen jullie ook kijken? 
 

 
 
 

                 
4 en 5 mei: Stilstaan bij VRIJHEID 

 

Doe jij mee met de actie van de Luchtmacht?  

 

Jullie hebben ze vast wel eens voorbij zien en horen vliegen: De 

helikopters van de Koninklijke Luchtmacht. Vanaf Vliegbasis 

Gilze-Rijen trainen en oefenen de helikopters het hele jaar 

door. Dit doen we om als het nodig is ingezet te worden om te 

vliegen voor de vrede, veiligheid en VRIJHEID van iedereen, in 

Nederland en in het buitenland. 
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VRIJHEID – herdenken en vieren 

Op 4 en 5 mei herdenken en vieren we onze vrijheid. Zo vliegen op 5 mei twee Cougar 

transporthelikopters en één NH90 maritieme helikopter door heel Nederland voor de VRIJHEID!  

De helikopters van het Defensie Helikopter Commando van de Koninklijke Luchtmacht brengen de 

Ambassadeurs van de Vrijheid - Maan, Kraantje Pappie en Sam Feldt - naar de verschillende 

bevrijdingsfestivals in Nederland. Dit doen we om te vieren dat we in een vrij land leven zonder 

oorlog. 

 

VRIJHEID - kiezen 

Maar we vieren ook dat we de vrijheid hebben om te kiezen. In Nederland vinden we dit normaal, 

maar in veel andere landen kunnen mensen er alleen van dromen omdat ze geen vrijheid hebben om 

te kiezen of omdat er oorlog is. Misschien ken jij ook wel iemand die niet in vrijheid is opgegroeid. 

Daarom vinden ook wij het heel belangrijk dat heel Nederland elk jaar stilstaat bij het herdenken en 

vieren van VRIJHEID. 

 

VRIJHEID – actie voor scholieren  

Vliegbasis Gilze-Rijen ligt precies tussen Gilze en Rijen in, de plaatsen waar jullie naar school gaan. En 

daarom vragen wij jullie, leerlingen van groepen 6, 7 en 8 van de basisscholen in de gemeente Gilze-

Rijen, na te denken over VRIJHEID.  

 

Als je het leuk vindt, bedenk dan een leuk en origineel antwoord op de volgende vragen: 

Wat betekent VRIJHEID voor jou? 

Hoe denk jij dat de Koninklijke Luchtmacht bij kan dragen aan VRIJHEID? 

 

Artiesten en helikopters uitzwaaien op 5 mei 

Wordt jouw antwoord uitgekozen? Dan mag jij met je ouders, broertje en/of zusje in de ochtend van 

zondag 5 mei de helikopters met de Ambassadeurs van de Vrijheid komen uitzwaaien vanaf ons 

helikopterplatform op de vliegbasis. 

 

Antwoord insturen: 

 Stuur je antwoord naar DHC.SVC@mindef.nl met de volgende informatie: 

- Voornaam + achternaam 

- Groep 6/7/8 

- Naam basisschool 

- Naam + telefoonnummer ouder/verzorger 

- E-mail ouder/verzorger 

 Je antwoord mag een verhaal/gedicht/tekening/foto/filmpje/etc zijn – LET OP! Wel digitaal 

insturen! 

 Insturen kan tot uiterlijk woensdag 24 april met als onderwerp ‘5 mei luchtmacht actie’ 

 
Op 26 april nemen wij telefonisch contact op met de ouder/verzorger van de winnende leerling. 
 

Wij kijken uit naar jullie reacties! 

Vriendelijke groeten van het Defensie Helikopter Commando van de Koninklijke Luchtmacht 
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Nieuwsbrief Speelbos Gilze 
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Avondvierdaagse Molenschot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FSD-show Gilze 

 

 


