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17 juli

Dinsdagmiddag: vrij om 12 uur, team heeft vergadering

20 juli

Laatste schooldag, 12 uur vrij!

3 september

Eerste schooldag van schooljaar 2018-2019

12 september

Kinderen in groep 1/2 om 12 uur vrij, i.v.m. een studiemiddag van de
leerkrachten.

19 september

Alle kinderen om 12 uur vrij, i.v.m. een studiemiddag vanuit Bijeen

Mededelingen:
-Zoals u weet, nemen komende vrijdag 3 juffen afscheid. Juf Bianca en juf Esther gaan aan
het werk bij een andere stichting. Juf Hilda blijft binnen Bijeen werken en gaat de
plusklassen lesgeven. Sommige kinderen komen haar dus nog wel tegen :-). We willen jullie
langs deze weg heel veel succes wensen! Zoals u inmiddels wel weet, wordt er vrijdag
afscheid genomen!
- Juf Denice blijft bij ons op school werken komend schooljaar! Zij blijft in groep 7 en komt 1
dag naast juf Joke in groep 5.
- Er is op dit moment niet bekend wie er in groep 1/2B komt naast juf Rochelle en ook niet
wie juf Esther komt opvolgen.
Laatste schooldag
Op de laatste schooldag treden alle kinderen van onze school nog op! U bent van harte
welkom om 10.45 uur in de patio. Alle kinderen treden met hun eigen groep op. Daarna gaan
ze nog even terug naar hun eigen klas om het jaar af te sluiten. U kunt gewoon op school
blijven en eventjes iets drinken. Rond 11.45 uur komen de kinderen naar buiten. U kunt op
dat moment de leerkrachten nog even de hand schudden en dan mag uw kind ook met u mee
naar huis. Wij wensen elkaar dan een hele fijne vakantie!

Hulp van alle ouders
In deze laatste nieuwsbrief willen wij ook nog even
stilstaan bij alle hulp die geboden is door ouders en
opa’s/oma’s. Zoals u weet doen wij gedurende het
schooljaar regelmatig een beroep op u. Daarnaast
zijn er ook activiteiten waarbij ouders elke week
helpen. Wij zijn ontzettend blij met jullie
allemaal! Zonder alle hulp zijn niet alle activiteiten
te realiseren. We hopen ook volgend jaar weer op
de betrokkenheid van u!
Duikelrek op het plein
Heeft u de kinderen er al over gehoord? Wij hebben weer een mooi nieuw speeltoestel op het
plein, een duikelrek! De kinderen vinden het fantastisch!

Gymrooster 2018-2019

Gymtijden
Dinsdag: (Deze lessen geeft meester Dick)

Donderdag: ( deze lessen geeft de leerkracht)

8.30 uur

groep 8

8.30 uur

groep 3

9.10 uur

groep 7

9.15 uur

Schakelklas

9.50 uur

groep 6

10.00 uur

groep 4

10.40 uur

groep 5

10.45 uur

groep 6

11.20 uur

groep 4

11.30 uur

groep 7

12.00 uur

groep 3

12.15 uur

groep 5

13.10 uur

Schakelklas

13.00 uur

groep 8

De kinderen van groep 1 en 2 gymmen in het speellokaal. Aan het begin van het schooljaar
nemen de kinderen gymschoenen mee naar school en deze blijven op school (graag voorzien
van naam).
De kinderen van groep 3-8 gymmen in de gymzaal. Uiteraard moeten kinderen die naar de
gymzaal gaan gymkleding en gymschoenen mee. Wij stimuleren douchen na het gymmen.
Wanneer de kinderen niet douchen, moeten de kinderen zich even wassen.

Beachvolleybal
Vorige week was het zo ver! Het beachvolleybaltoernooi van Bijeen was een succes! Wij
deden met 3 teams mee. We zijn er niet van door gegaan met de hoofdprijs, maar hebben
wel veel plezier gehad . Ouders en collega’s, bedankt voor jullie inzet!

Forelvissen bij de Woldstek
Op vrijdag 29 juni hebben groep 6 en 7 forel gevist bij visvijver de Woldstek.
Ze hebben daar laten zien hoe forellen gekweekt worden, en we hebben zelf ook gevist.
In de vijver waar we hebben gevist zaten zo’n 1800 vissen, niet alleen forellen maar er zaten ook andere
mooie en erg grote vissen in de vijver.
Er is in groepjes van 2 of 3 kinderen gevist.
Bijna iedereen heeft wel wat gevangen, er stonden ook vrijwilligers bij om ons te helpen.
Ze voelden heel glibberig en veel kinderen giechelden.
We hebben ook een ijsje gekregen vanwege de hitte.
De kinderen van groep 7 hadden ook een tekening gemaakt, omdat we er gratis naartoe mochten.
Iedereen heeft het ondanks de hitte naar zijn zin gehad het was dus een geslaagde dag.
En natuurlijk niet te vergeten willen we alle ouders / opa en oma’s die mee hebben gereden nog even
hartelijk bedanken!

Groeten van Stan, Jeslyn en heel groep 6 en 7

Ingekomen stukken
Opbrengst plantjesmarkt
Het is alweer even geleden, maar in mei hadden we de verkoop van
de plantjesmarkt. Wat heeft iedereen zijn best gedaan om zoveel
mogelijk plantjes te verkopen! Dit heeft voor een mooie opbrengst
gezorgd voor school. Samen hebben gezorgd voor een mooie
opbrengst voor school! We hebben € 445,- verdiend!
Topverkoopster dit jaar was Anna Schoonheim uit groep 7!
Gefeliciteerd Anna! Als dank heeft zij 2 bioscoopkaartjes gekregen.
Namens het team en de OR, iedereen bedankt voor jullie inzet!

Kinderkledingbeurs: Het gaat door!
Het is gelukt om een nieuwe organisatie voor de kinderkledingbeurs bij elkaar te brengen.
Gelukkig hebben we ook nieuwe vrijwilligers die ons komen ondersteunen! Daar zijn we heel
blij mee. De najaar- winterbeurs gaan we houden op vrijdag 28 en zaterdag 29 september.
We gaan weer hard aan de slag om zoveel mogelijk kleding en speelgoed te verkopen voor de
beide scholen! We gaan natuurlijk eerst genieten van een heerlijke zomervakantie. Vanaf
maandag 3 september zijn er weer inschrijflijsten te krijgen.
Wilt u alvast inschrijflijsten reserveren? Dan kan dit via onze facebookpagina van
Kledingbeurs Krakeel of per e-mail naar kledingebeurskrakeel@live.nl
Fijne vakantie gewenst namens de organisatie,
Truus Verstegen
Helma Huneman
Joscelin van der Weide
Ellen Dekker
Marleen Wobben

