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Foto’s/ Facebook
Als school houden wij ons strikt aan het verzoek van ouders om
bepaalde kinderen niet op facebook of website te plaatsen.
Als ouder zult u hier vaak niet bij stil staan, maar toch verzoeken
we u om foto’s van een schoolse activiteit, waar ook andere
kinderen op staan, niet op facebook te plaatsen. Dit kan namelijk
heel vervelend zijn voor de betreffende ouders en/of kinderen.
Plaatst u alstublieft altijd alleen foto’s van uw eigen kinderen.
Musical
Even een verzoek aan alle ouders, opa’s en oma’s en ander publiek.
U kunt op woensdagavond in zaal Klijnstra niet met pin betalen.
Wilt u dus voldoende kleingeld meenemen.
We zouden het ook heel fijn vinden als u er om denkt dat u niet te
groot papiergeld meeneemt voor de verloting, want dan kunnen
we moeilijk wisselen.
Verloting musical
Lootjes voor de verloting kosten woensdagavond €1,- per lot en
onze speciale aanbieding is 6 loten voor €5,-!
Loes
We zijn ontzettend blij dat we u kunnen melden dat Loes vrijdag
weer thuisgekomen is. Mochten jullie Loes een kaartje willen
sturen dan kunnen jullie die in de bus in de hal van school
deponeren. Wij zorgen dan dat alle kaartjes bij Loes bezorgd
worden. Loes was ontzettend blij met alle mooie tekeningen van
de kinderen.
We wensen Loes een heel voorspoedig herstel.
Hesjes oud papier
Wilt u thuis nog eens kijken of er mogelijk hesjes voor het oud
papier zijn blijven liggen? Wij hebben op school namelijk steeds
minder. Mocht het zo zijn dan kunt u ze inleveren in de keuken op
de balie of u kunt ze aan de leerkracht geven.

Schooltenue kleuters
Volgende week woensdag krijgen de kleuters hun schoolshirt mee voor de
avondvierdaagse. Tevens proberen we dan de lijst met begeleiding en de
shirts voor de begeleiders mee te geven.
Avondvierdaagse
Volgende week geven u een brief mee waarin hoe allerlei
wetenswaardigheden voor de avondvierdaagse van ons ontvangt. Denk
hierbij aan vertrek- en aankomsttijden, begeleiding, slotavond enzo.
Mocht het voor u geheel nieuw zijn dan kunt u ook altijd even contact
opnemen met de groepsleerkracht als u vragen heeft.
Belangrijke data
Mei
29 Generale repetitie Musical
29 Musical
30,31 Hemelvaart ( vrij)
Juni
04 Rietnymf groep 2
05 excursie Frederiksoord groep 7-8
10 Pinksteren (vrij)
11 t/m 14 Avond vierdaagse
12 managementoverleg
19 Margedag (vrij)
21 schoolreis groep 1-2
21 schoolreis groep 3-4
25 Ov vergadering
26 t/m 28 kamp
28 rapporten mee
Juli
08 Schoolreis groep 5-6
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