Schooljaar 2014-2015

week 26

Agenda
Verjaardagen
Deze week zijn jarig:
Jammer, geen verjaardagen deze week.

Gefeliciteerd en een fijne dag!

Kalender schooljaar
2015-2016
In een vorige weekbrief hebben wij het
jaarrooster voor volgend schooljaar bekend
gemaakt.
Daarin was al aangegeven dat er mogelijk
een verschuiving zou komen in de
studiedagen.
In de bijlage is een aangepast jaarrooster
meegestuurd.
De verandering zit in de twee studiedagen
begin van het jaar

Maandag 22-06
Dinsdag 23-06
Woensdag 24-06
Donderdag 25-06

Wennen kleuters in
groep 3
13.00-14.30 uur

Vrijdag 26-06
Zaterdag 27-06
Zondag 28-06
Maandag 29-06

Open Podium
Op woensdag 1 juli is het laatste open
podium van dit schooljaar. U bent van harte
uitgenodigd om te komen kijken. Rondom
de kuil staan stoelen voor u klaar, waar u
kunt plaatsnemen om lekker te gaan
genieten van de optredens van uw
kind(eren). Voor alle duidelijkheid; u mag
alleen komen kijken naar het open podium
waaraan de groep(en) van uw kind(eren)
deelneemt. Bij het open podium zijn
broertjes en zusjes die (nog) niet bij ons op
school zitten ook welkom!!! Hieronder de
tijden wanneer de voorstellingen zullen zijn.
Om 8.45 uur zijn de volgende groepen aan
de beurt: 1 M/J, 4, 5 en 7.

Schoonmaakavond kleuters
Heeft u de datum voor het schoonmaken bij
de kleuters alvast in uw agenda noteren?
Maandag 6 juli om 19.00 uur
Dank u wel!!

Om 11.30 uur zijn de overige groepen aan
de beurt: 1 M/P, 3, 6 en 8.

de leerlingenraad naar de 2de
kamer
Op dinsdag 16 juni ging de leerlingenraad
naar de 2de kamer in Den Haag. Toen we
naar binnen gingen moesten we wachten,
we gingen door een Veiligheidspoort heen
als we niks rare spullen bij ons hadden.
Toen kregen we een rondleiding door Loes
zit bij de PVDA ( Partij Van De Arbeid ).
Misschien heb je ze wel een keer op televisie
gezien. We gingen langs kamers waar je
eigenlijk nooit mag komen. Het was heel
leuk om daar te komen. En toen gingen we
naar een oude bibliotheek. Waar boeken
stonden, en die boeken stonden omdat wat
er in Dat kamertje werd gezegd werd
opgeslagen. en op het laatst gingen waar
iedereen vergadert de grote zaal heb je wel
eens op televisie gezien. Daar boven keken
we mee. Wat ze in die zaal deden. maar toen
zat het al weer op we gingen terug naar
school.
Sander twaalfhoven

Hulpouder bedankmiddag
Heeft u een uitnodiging ontvangen voor de
hulpouder bedankmiddag op 3 juli a.s.?
Wilt u dan niet vergeten aan ons door te
geven of u wel of niet aanwezig zult zijn?

Regel van de week
We praten op een vriendelijke toon
met en over elkaar.
Wilt u hier thuis ook aandacht aan
besteden? Dat stellen wij zeer op prijs.

Kleuternieuws
Juf Marisja is ziek en zal de komende
weken niet komen werken. Daar er geen
invalster beschikbaar is komt de extra zorg
bij de kleuters te vervallen.
Donderdag 25 juni en dinsdag 30 juni gaan
de oudste kleuters wennen in groep 3 van
13.00-14.30 uur. De kinderen van groep 3
worden die middagen opgevangen door
een andere juf. De oudste kleuters komen
om 14.30 uur door de kleuteringang naar
buiten. Als de oudste kleuters naar groep 3
zijn komen de kleuters die na de vakantie
op school komen wennen in hun nieuwe
groep.
Donderdag 2 juli staat er ’s ochtends op de
tafel van uw kind materiaal om schoon te
maken. De bedoeling is dat u het materiaal
mee naar huis neemt, schoonmaakt en
daarna zo snel mogelijk weer mee terug
naar school neemt. Op deze manier levert
iedereen zijn bijdrage aan de grote
schoonmaak. Ouders die maandag 6 juli ’s
avonds komen schoonmaken hoeven geen
materiaal mee naar huis te nemen.
Donderdag 2 juli is het speelgoedmiddag.
De kleuters mogen dan speelgoed van
thuis mee naar school nemen.
Dinsdag 7 juli vieren de kleuterjuffen hun
verjaardag. De kinderen krijgen hiervoor
nog een uitnodiging.

