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Beste ouders/ verzorgers,
Het laatste deel van schooljaar 2018-2019 is begonnen. Nog 10 weken en dan is het jaar alweer voorbij. De komende weken
staan er nog mooie activiteiten op het programma: Schoolreis, afsluiting cultuur, we gaan wennen in de nieuwe groep. Kortom,
genoeg te doen!
Saskia

Juf Heleen
Op vrijdag 10 mei is Juf Heleen gestart in groep 6/7b. Juf
Heleen heeft veel ervaring in het SBO- en SO-onderwijs. Wij
zijn ontzettend blij dat zij ons team komt versterken.

Schoolreisje
Op dinsdag 28 mei gaan we op schoolreis naar Drievliet 😊.
De bus vertrekt om 8:45 uur vanaf school en we verwachten
ongeveer 16:15 uur terug te zijn.
De leerlingen moeten zelf hun tussendoortje en hun lunch
meenemen. De kinderen krijgen van school een ijsje en/of
chips. De leerlingen mogen maximaal € 5,- meenemen. Wij
adviseren om geen telefoons mee te geven. Als uw kind toch
een telefoon meeneemt is dit voor hun eigen
verantwoordelijkheid.
Woensdag 29 mei mogen de kinderen een uurtje later komen.
We starten dus om 9.30 uur.

Afsluiting Cultuurproject
Woensdag 29 mei worden de leerlingen om 9.30 uur op school
verwacht (Mocht u geen opvang hebben, dan zijn de kinderen
uiteraard op de normale tijd welkom). De ochtend staat in het
teken van de afsluiting van het cultuurproject.
Wij hopen dat u allemaal komt kijken naar de prachtige en
lekkere resultaten in de aula van school. U bent van harte
welkom tussen 9.30 en 10.30 uur.

Verlof voor Suikerfeest
Voor het Suikerfeest moet u verlofaanvragen voor uw
kind(eren). Officieel krijgen de kinderen één dag verlof.
U kunt een verlofformulier halen bij Yolanda (administratie).
Het verlof moet minimaal 2 dagen van tevoren aangevraagd
worden.

Belangrijke data
MEI
15 mei
Inloopochtend ouders (8.30-9.00 uur)
Komt u ook kijken in de groep van uw
kind?
21 mei
Verkeerslessen groep 6/7a, 6/7b en 7/8
LET OP: Fietsen meenemen!
23 mei
Inloopmiddag ouders (13.45-14.30 uur)
Komt u ook kijken in de groep van uw
kind?
28 mei
SCHOOLREISJE
29 mei
School start om 9.30 uur
Afsluiting Cultuurproject voor ouders:
9.30-10.30 uur in de aula
30 en 31 mei
Kinderen zijn VRIJ
(Hemelvaart)

JUNI

Schoolfoto
Op donderdag 20 juni zal juf Deborah de schoolfoto’s maken.
De moeder van Nihat had aangeboden om dit jaar de
schoolfoto’s te maken. Helaas is dit door de nieuwe
privacywetgeving niet toegestaan.

Schoolfruit
Helaas is de schoolfruitvoorziening afgelopen. Wij hopen dat u
uw kind de komende weken zelf van een lekker stukje fruit wilt
voorzien.

4 en/of 5 juni
Suikerfeest
7 juni
Inloopmiddag ouders (13.45-14.30 uur)
Komt u ook kijken in de groep van uw
kind?
10 juni
Kinderen zijn VRIJ
(Pinksteren)

