Agenda
Vr 1 juni
Za 2 t/m di 5 juni
Do 7 jun
Za 9 juni
Di 12 t/m vr 15 juni
Vr 15 juni
Do 21 juni
Vr 22 juni
Di 26 juni

Klassenouderoverleg, leerlingoverleg.
Lang weekend, geen school
Klas 5-6 Skills
Klusdag 10.00 tot 15.00.
Avond 4-daagse.
12.30 toneelstukje voor oudste kleuterouders.
Ouderavond toekomstige eerste klas 20.00 uur
School tot 13.00 uur
+/- 17.00 uur Sint Jan (vanaf klas 1)
Kampweek klas 5-6

Aanwezigheid directeur: vrijdag.
Deze dag is er tussen 8.30 en 9.00 uur inloopspreekuur, je kunt even bij mij binnen
lopen met een zorg of vraag. Je kunt ook altijd een afspraak maken.

Berichtje directeur,
Klusdag 9 juni
9 juni is er weer een klusdag, de laatste van dit schooljaar.
We hebben al een hele lijst met allerhande klusjes. Alle ouders zijn welkom om ons
hiermee te komen helpen.
Is er een ouder die een aanhanger ter beschikking heeft?
Voor alle ouders die komen is het handig om snoeigereedschap en bezems mee te
nemen.
Een accuboormachine kan misschien ook van pas komen.
En vergeet je lunchpakketje niet mee te nemen
De ouders van de volgende kinderen zijn ingedeeld:
Ayden, Lani, Strobbe, Ruben, Kjell, Bjørg, Leni, Kaatje, Marijn, Romeé, Noël, Boas,
Gabriel, Emma en Evi (kleuters).
Joke Rebel
Avond 4-daagse
Bij dit fonteintje treft u verschillende bijlagen, lees ze aandachtig door.

we hebben nog altijd te weinig mensen die een
pauzeplaats gaan verzorgen !!!
en een Avond4daagse wandelen is een stuk leuker als er halverwege een vrolijke ouder met
lekkers staat te wachten! Ik stuur ook het overzicht van de pauzeplaatsen mee; allicht woont
er iemand in de buurt van zo'n plek en kan op 1 van de avonden wel wat tijd vrijmaken om er
te gaan staan.
Hartelijk dank!
Hiske

Bag 2 school

Mozaiekbankje
Als tegenprestatie voor het maken van ons mooie bankje willen we er graag een mooie foto
maken en deze aan de makers geven. Fotografe is hiervoor geregeld, logo’s geprint maar…
het hoge gras!!!!! Helaas hebben we geen conciërge meer, dus bij deze de vraag: Wie wil ons
gras in de voortuin maaien? Machine is op school aanwezig.
Boekenmarkt
Zoals elk jaar houden we in juni boekenmarkt: zoek je kasten na, lees je een boek niet meer,
breng het mee naar school. Voor elk ingeleverd boek krijg je een bon.
Ook school zoekt de boekenkasten uit, als we een flinke voorraad hebben, gaan we over tot “
verkoop”
Voor elke bon mag je kind een boek uitzoeken. Met klem vraag ik de oudste leerlingen boeken
in te leveren; deze zijn vaak leuk voor de jongere kinderen.
Babyboekjes leveren bij inname voor drie stuks maar 1 bon op, deze vinden in de “ verkoop”
weinig aftrek.

Klas 5 en 6
We gaan nog 1 keer naar het technieklokaal SKILLS; op 7 juni; dusss……. A.s. donderdag je
fiets mee en rechtstreeks naar GKC.
We wachten buiten tot juf er is, dan gaan we samen naar binnen.
Regent het heel hard, dan wachten we op elkaar in de hal.
We hebben als school het besluit genomen om, om het jaar aan SKILLS deel te nemen,
volgend jaar dus niet, daarop dat jaar weer wel.
*Op woe 13 juni vieren we de verjaardagen van beide juffen bij juf Annelien thuis; dat gaat
leuk worden!!

Bordtekening van Vera en Emmy

