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Nieuw op school
Maandag 25 juni komt Justin Bahnerth op school. Wij wensen hem veel leer- en speelplezier toe op onze
school.

Jarig
Wij feliciteren Eline Ye, Zoey Stijnen, Romy Brugman, Sarah Jane Eisden van harte met hun verjaardag.

Afscheid papieren nieuwsbrief
Met ingang van het nieuwe schooljaar 2018-2019, krijgt u de wekelijkse nieuwsbrief alleen nog digitaal
aangeleverd. Dit uit milieubewust oogpunt en mede omdat de brieven regelmatig niet mee naar huis
worden genomen. Indien andere verzorgers of opa/oma een nieuwsbrief willen, kunnen zij hun
emailadres met de naam van de leerling inleveren bij de administratie.

Stamgegevens!
De leerlingen hebben eind vorig jaar en kortgeleden, een leerlingstamkaart mee naar huis gekregen. Dit
om te kijken of alle persoonlijke gegevens nog kloppen en anders aan te passen. Het is belangrijk dat de
gegevens up-to-date zijn, zodat wij u kunnen bereiken als er iets is met uw kind/kinderen. Van vele
leerlingen hebben wij de kaart getekend retour mogen ontvangen. Mijn vraag voor degene die de kaart
nog niet hebben ingeleverd, dit op korte termijn te doen. Wij zijn als school verplicht in het kader van
de wet op de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de kaart getekend in het leerlingdossier te
bewaren. Alvast bedankt voor uw medewerking, Yvonne Schoordijk – administratie.

High Tea voor de hulpouders
Wij nodigen de hulpouders maandagmiddag 25 juni 2018 uit voor een High Tea. Dit om u te bedanken
voor uw inzet gedurende het afgelopen schooljaar. De kinderen en wij als leerkrachten waarderen dit
enorm.
Aanvang: 13:15 uur tot 15:15 uur.

Schoonmaak groepen 1/2
Woensdagavond 4 juli houden we een schoonmaakavond vanaf 19.00 uur. Wie komt ons helpen? Graag
zelf een emmer en een sopdoekje meebrengen. Wij zorgen voor koffie/thee en iets lekkers.

Wennen in de nieuwe groep
Dinsdag 3 juli gaan de leerlingen een kijkje nemen in de groep van volgend schooljaar.
Van 13:30 uur tot 14:00 uur zullen de leerlingen met hun leerkracht van volgend schooljaar kennismaken.

Afscheid groep 8
Woensdag 4 juli is er een afscheidslunch voor groep 8.
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Dinsdag 10 juli is de afscheidsavond voor groep 8. Verdere informatie hierover volgt.

Open podium
Voor alle groepen is er woensdag 11 juli een open podium.

VakantieBieb komt er weer aan!
Dankzij de VakantieBieb blijven duizenden kinderen in de zomer doorlezen. Ook deze zomer staan er
maar liefst 60 e-books in de VakantieBieb, waarvan meer dan 30 jeugdtitels. De app is te downloaden
van 1 juli tot en met 31 augustus en is een zomercadeautje van de Bibliotheek. Een lidmaatschap is niet
nodig. Kinderen van 6 tot 12 jaar maken bovendien kans op een iPad mini. Hoe? Door te laten weten wat
hun favorieten e-book uit de VakantieBieb is en waarom.

Klassenagenda
Projecten uitstapjes

Toetsen Thema’s

Groep 1/2a

De camping

Groep 1/2b

De camping

Groep 3

De camping

Groep 4

Jouw lijf

Groep 5

Alles-in-1 Thema bouwen week 5
Toets ma 25-6 Alles-in-1
Alles-in-1 Verkeer en vervoer

Groep 6
Groep 7

Ma. 25 juni “Fietsexamen”

Groep 8

Alles-in-1 Energie
Alles-in-1 Telefoon, radio, tv en film

Activiteiten in de komende tijd
Donderdag 28 juni

Bezoek museum
Woning aan de Eikenlaan

groep 8

Donderdag 28 juni

Bezoek Milieuhuis
“Stenen en Mineralen”

groep 5

Woensdag 4 juli

Afscheidslunch

groep 8

Dinsdag 10 juli

Afscheidsavond

groep 8

Woensdag 11 juli

Open podium

groep 1 t/m 8
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