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Jarig
Wij feliciteren Justin Bahnerth, Eline Ye en Romy Brugman met hun verjaardag.

BSO de Vuurvogel voortgang
De architect is langs geweest en heeft voor de BSO een
heel leuk ontwerp gemaakt. De BSO locaties van Mundo zijn
altijd ingericht conform één van onze BSO interieur
concepten. Voor BSO de Vuurvogel is gekozen voor het
thema oma’s woonkamer. Als je straks het lokaal binnenstapt
voel je net zoveel gezelligheid zoals bij haar thuis. De
zomervakantie staat voor de deur, maar de werkzaamheden
aan de BSO zullen in de zomervakantie van start gaan. Ons
lokaal zal gestuukt, geverfd en behangen worden. Er komen
ook leuke sfeervolle lampen en het geheel straalt helemaal
grootmoeders tijd uit.

We zien u op 27 juni
van 19:00 uur tot 21:00 uur
Om de volgende stap te kunnen zetten,
“Naar elke dag SAMEN een beetje beter!”
willen we graag van elk gezin een lid ontvangen op deze
gezamenlijke avond
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Tuinfeest groep 1 t/m 4
Op vrijdag 5 juli sluiten de groepen 1 t/m 4 het natuurthema af met een tuinfeest. Dit feest vindt plaats
van 17.00 – 19.00 uur. Verdere informatie krijgt u via Parro.

5 juli continue rooster groep 1 t/m 4
In verband met het tuinfeest hebben de leerlingen van groep 1 t/m 4 op vrijdag 5 juli een continue
rooster. De leerlingen zijn op deze dag om 14.15 uur uit.

Wennen in de nieuwe groep
Maandag 8 juli gaan de leerlingen een kijkje nemen in de groep van volgend jaar. Van 14:30 uur tot 15:00
uur gaan de leerlingen met hun leerkracht van volgend schooljaar kennismaken.

De vakantiebieb
De Vakantiebieb opent voor kinderen op 1 juni 2019. De Vakantiebieb-app is een zomercadeautje van de
Bibliotheek en gratis te downloaden, een lidmaatschap is niet nodig. De Bibliotheek op school steunt de
Vakantiebieb. Vanaf 1 juli 2019 zijn ook de boeken voor volwassenen beschikbaar. Veel leesplezier met
deze app!!!

KinderVakantieSpelen Spijkenisse
De kindervakantiespelen komen er weer aan en wel op 12 augustus t/m 23 augustus in park Vogelenzang.
Het is van 9:30 uur tot 16:00 uur. De kosten bedragen € 2,00. (ook weekkaarten verkrijgbaar)
Dus ben je tussen de 6 en 13 jaar, geef je dan op voor de 40e editie van de KinderVakantieSpelen
Spijkenisse. Om je in te schrijven ga dan naar www.kvs-spijkenisse.nl

Hulpouderterras
Beste ouders, verzorgers, opa’s, oma’s en tantes,
In de afgelopen week hebben wij geïnventariseerd hoeveel hulpouders ons het afgelopen jaar een
“handje” hebben geholpen.
Wij zijn enorm trots als we zien hoeveel mensen zich op wat voor manier dan ook voor ons hebben ingezet!
Dit jaar willen wij onze hulpouders uitnodigen om tijdens het open podium van 17 juli plaats te nemen op
ons “hulpouderterras” waar wij u zullen voorzien van een kopje koffie of thee met iets lekkers erbij
terwijl u kunt genieten van de optredens. Graag tot dan !
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Klassenagenda
Toetsen

Thema’s

Groep 1/2a

Groei & bloei

Groep 1/2b

Groei & bloei

Groep 3

Groei & bloei

Groep 4

Groei & bloei – van baby tot groep 4

Groep 5

Dieren week 3 - vogels

Groep 6

Planten

Groep 7

Mensen

Groep 8

Ons zonnestelsel

Juni 2019
Ma. 24 juni 09:00 uur
Ma. 24 juni middag
Wo. 26 juni

verkeersexamen
groep 7
atletiekmiddag
groep 7
naar “De Doelen”
groep 7
concert van het Rotterdams Filharmonisch orkest: De Vuurvogel

Vr. 28 juni

studiedag

vrij

Juli t/m 1 september 2019
Di. 2 juli
Wo. 3 juli
Vr. 5 juli
Vr. 5 juli - 17:00-19:00 uur
Ma 8 juli - 14.30-15.00 uur
Wo. 10 juli
Do. 11 juli
Vr. 12 juli
Di. 16 juli

leerreis “Corpus”
groep 7
peuterochtend
continue rooster 14.15 uit
groep 1 t/m 4
tuinfeest
groep 1 t/m 4
kennismaking nieuwe leerkracht(en) alle groepen
rapport 3
generale repetitie musical
musical/afscheidsavond
groep 8
gala
groep 8
(de kinderen krijgen vandaag een uitnodiging mee naar huis.)

Wo. 17 juli
Wo 17 juli
Do. 18 juli t/m zo. 1 september

open podium
bedanken hulpouders
zomervakantie
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