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Kalender
Do.

06-06 Avond4daagse

Vr.

07-06 Avond4daagse-Finale!

Ma.

10-06 2e Pinksterdag alle kinderen hele dag vrij.

Vr.

14-06 Groep 1 en 2 hele dag vrij.

Zo.

16-06 Vaderdag

Ma.

17-06 Schoolreis groep 1 t/m 7

Wo.

19-06 Groep 8 kennismakingsmiddag brugklassers

Do.

20-06 Nieuwsbrief 19

Zo gaan wij met elkaar om
Er gaat niets boven duidelijkheid. Duidelijk zijn in wat je wel en niet wilt, voorkomt vaak veel verwarring. Voor de komende twee weken staat centraal:

IK ZEG DUIDELIJK WAT IK WEL EN NIET WIL
 Ouderportaal is een fijn en handig communicatiemiddel. Dit schooljaar zijn we
hiermee gestart en we zijn trots op het feit dat álle ouders op deze wijze in verbinding staan met school. We merken ook dat ouders steeds gemakkelijker een vraag
of berichtje sturen aan de leerkracht persoonlijk. Dat is handig en effectief, een
snelle heldere communicatie is een groot goed en werkt voor beide zijden prettig
en tijdbesparend. Jullie zullen ook begrijpen dat het van de leerkracht extra alertheid en tijd vergt om alles bij te houden en te beantwoorden. Daarom willen wij alle
ouders/verzorgers vragen om de info die uitgewisseld wordt via ouderportaal kort
en bondig te houden. Voor inhoudelijke zaken zoals het bespreken van de leervorderingen of problemen omtrent het gedrag of de thuissituatie bespreken we het liefst even (na
school) met jullie zelf.

Poetsdag in de groepen 1 t/m 3
Op woensdag 26 juni krijgen de materialen en de klaslokalen van
de groepen 1 t/m 3 een grote poetsbeurt. De kinderen zijn deze
ochtend vrij. Wij zouden het weer erg fijn vinden als we in elke
groep 4 a 5 ouders hebben die mee kunnen helpen. Graag even
opgeven bij de leerkracht.

Wandelvierdaagse 2019 -> T-shirts
Morgen is alweer de finaledag van de avond4daagse, maar liefst 134 kinderen van onze school hebben meegelopen.
Graag willen we jullie met klem vragen die t-shirts dinsdag ongewassen mee naar school te geven,
zodat we ruimte hebben deze voor het schoolreisje nog te wassen en te verdelen.
Alvast bedankt voor jullie medewerking!

Musical groep 8.
Op dinsdag 2 juli en woensdag 3 juli voert groep 8 de musical “De feestplaneet” op.
De kinderen van groep 8 kunnen binnenkort voor beide avonden kaarten reserveren.
Speelschema: dinsdag 2 juli om 11.00 uur: ingekorte voorstelling voor de kinderen van groep 1/2;
dinsdag 2 juli om 13.15 uur: voorstelling voor de kinderen van groep 3 t/m 7;
dinsdag 2 juli om 19.30 uur: voorstelling voor belangstellenden;
woensdag 3 juli om 19.30 uur: voorstelling voor ouders, overige gezinsleden en
speciale genodigden. Tevens vindt dan het officiële afscheid plaats.
Voor de dinsdagavond-voorstelling zijn die dag vanaf
19.00 uur kaartjes te verkrijgen bij de hoofdingang van
school. Kosten: 1,50 euro per stuk.

