Flitsnieuws
Info bulletin no. 16 24-6-2019
Kamp
Woensdag, donderdag en vrijdag gaan de kinderen van groep 7 en
8 op kamp naar Diever. De kinderen hebben alle informatie al
ontvangen. Het wordt prachtig weer, dus zonnebrandcrème niet
vergeten.
Marit gaat net als vorig jaar weer mee met kamp als begeleiding.
Op dit moment zijn we nog op zoek naar een vervanger voor deze 2
dagen, maar mocht dit niet lukken dan neemt Annigje groep 4.
Rapporten
Vrijdag a.s. krijgen alle kinderen hun rapport mee. Mocht u
hierover een gesprek willen met de leerkracht dan kunt u contact
hierover opnemen met de groepsleerkracht van uw kind.
Loes
Afgelopen donderdag is Loes heel even op school geweest. Dit was
nog wel een enorme inspanning maar we waren natuurlijk super
blij om haar weer te zien. Loes was heel erg blij met alle kaarten
die ze heeft ontvangen.
Huwelijk Maaike
Donderdag 4 juli trouwt Maaike met Harm Jan. We hopen dat ze
een heel mooie dag hebben en wensen ze alle goeds voor de
toekomst. Ook vrijdag 5 juli is Maaike vrij. Juf Klaasje komt deze
dagen vervangen.
Oud papier
Vrijdag 4 juli is de laatste oud papier actie van dit schooljaar. De
kinderen krijgen een groot papier mee waarop alle oud papierdata
voor het komend schooljaar staan. Bewaar dit papier dus goed en
hang het op een zichtbare plek. Komend schooljaar worden er
geen oud papier briefjes meer door de kinderen rondgebracht. Dit
is een kleine bijdrage voor een beter milieu.
Introductiedag gr. 8 voortgezet onderwijs
Woensdag 3 juli gaan de kinderen van groep 8 kennis maken met
hun nieuwe groep in het voortgezet onderwijs.

Schooltenue
Heeft u het schooltenue alweer schoongewassen ingeleverd op school? Bij
voorbaat onze hartelijke dank.
Betaling schoolreisjes
Mochten er nog mensen zijn die het schoolreisje voor hun kind(eren) niet
betaald hebben dan willen we het bedrag graag deze week nog ontvangen.
Afscheid groep 8
Woensdag 10 juli nemen we ’s avonds afscheid van groep 8. Deze avond
begint om 19:30 uur. De uitnodiging hiervoor heeft uw kind reeds
ontvangen. De kinderen worden ’s middags om 17.15 uur bij school
verwacht voor een gezellig samenzijn en aansluitend wordt er gegeten.
Laatste schooldag
Op de laatste schooldag willen we graag pannenkoeken met de kinderen
eten. Hiervoor zoeken we natuurlijk bakkers en baksters. Mocht u willen
pannenkoeken willen bakken, wilt u dit dan doorgeven op school of
invullen op de lijst die in de keuken hangt. U kunt ook aangeven of u 1 of
meerdere pakken wilt bakken. Bij voorbaat onze hartelijke dank, zeker
namens alle kinderen.
De kinderen nemen deze dag hun eigen fruitpauze-hap en drinken mee.
Deze dag doen we niet, zoals de afgelopen 2 jaar gebruikelijk, een
vlottenrace, maar houden we een dierengeluidenspel rondom school. In de
laatste flits krijgt u het programma voor deze dag van ons.
De kinderen zijn deze dag om 12.00 uur uit.

Belangrijke data

Juni
25 Ov vergadering
26 t/m 28 kamp
28 rapporten mee

Juli
03 Managementoverleg
Schoolreis groep 5-6
03 Kennismakingsochtend groep 8
Maandag 8 juli gaan de kinderen van groep 5-6 op schoolreis. De
03 Tuintoneel groep 2 13:30-14:00 uur
bestemming is nog een verrassing voor de kinderen. Volgende
04-05 Maaike afwezig i.v.m. huwelijk
week krijgen de kinderen alle informatie over dit schoolreisje mee. 05 oud papier
08 Schoolreis groep 5-6
Tuintoneel groep 2
08 MR vergadering
Woensdag 3 juli verzorgen de kinderen van groep 2 het Tuintoneel. 10 afscheid groep 8
Dit is van 13:30-14:00 uur. We hopen dat er weer heel veel ouders, 12 laatste schooldag 12:00 uur uit.
opa’s, oma’s en oppassen komen kijken. De kinderen hebben er al 13-07 t/m 25-08 zomervakantie.
weer zin in!

Met vr. groet Annigje van den Berg
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