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Wij feliciteren Rick, Yvanna, Jason, Mehmet en Levi met hun verjaardag.
Thema groep 1-2
De kleuters werken de komende weken aan het thema wonen, verkeer en zomer.
Er worden allemaal leuke activiteiten gedaan omtrent deze thema’s. In allerlei hoeken maken de
kleuters kennis met deze thema’s en worden er veel nieuwe woorden geleerd.
Schoolreis groep 1-2
Op maandag 27 mei gaan de kinderen van groep 1-2 op schoolreisje naar Hans en Grietje.
De ouders hebben inmiddels informatie over het schoolreisje gekregen per brief.
Schoolvoetbal
Op woensdag 15 mei zal het jaarlijkse voetbaltoernooi weer
plaatsvinden.
De kinderen vanaf groep 3 kunnen zich hiervoor opgeven. Zij
hebben daar inmiddels een brief over meegekregen.
Doet uw kind mee? Dan ontvangen we graag het strookje
onder deze brief van u terug. Wij weten dan dat u akkoord
gaat met het meedoen van uw kind aan dit sportieve
evenement.
Kinderen die meedoen mogen die dag om 12.00 uur naar
huis. Ze kunnen dan even rustig thuis eten en omkleden.
Fout in de kalender
In de kalender die begin dit schooljaar is meegegaan staat een fout komen wij nu achter. Er staat in
dat er op 7 juni een studiedag is. Dat klopt niet. Op deze dag is er geen studiedag, de kinderen
worden dus gewoon op school verwacht. Mocht u al rekening hebben gehouden met deze dag en al
iets hebben vastgelegd, dan kunt u dat aangeven bij de directie. Excuses voor het mogelijke
ongemak.
Open dag
Op woensdag 22 mei houden wij een open dag. Alle belangstellenden kunnen op deze ochtend een
kijkje nemen in de school. Op deze ochtend zullen er ook talentlessen worden gegeven. U kunt dan
bij de diverse talentworkshops langsgaan en ervaren hoe deze lessen eruitzien. We houden u nog op
de hoogte van het tijdstip en het programma van deze dag.
Voortgangsgesprekken
Op donderdag 23 mei en maandag 27 mei vinden de voortgangsgesprekken weer plaats.
Vrijdag ontvangen de kinderen hiervoor een uitnodiging. Wilt u het strookje wat hier aan vast zit
uiterlijk woensdag 15 mei op school inleveren. Dit zijn de gesprekken waar uw kind bij aanwezig is.
Avondvierdaagse
De avondvierdaagse zal dit jaar plaatsvinden op di 4 t/m vr 7 juni.
Binnenkort ontvangen de kinderen hiervoor een inschrijfformulier.
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Kleding inzamelen ( herinnering )
We gaan weer kleding inzamelen. Dit doen wij twee keer per jaar. Met het geld dat we hiervoor
ontvangen kunnen we leuke activiteiten doen voor de kinderen. U kunt de kleding op school inleveren
in een plastic zak. Binnenkort weten we een datum waarop de kleding op school wordt opgehaald.
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