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Belangrijke data:
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Juni
2018

2 juli

Alle kinderen zijn vrij; de leerkrachten hebben een studiedag

3 juli

Schoolreis groep 1/2 naar Coevorden; Cowboys en Indianendorp

4 juli

Schoolreis groep 3-4-schakelklas naar Drouwenerzand

5 juli

Schoolreis groep 5-6-7 naar Attractiepark Slagharen

12 juli

Musical groep 8

17 juli

Dinsdagmiddag zijn de kinderen vrij om 12 uur, team heeft vergadering

20 juli

Laatste schooldag, 12 uur vrij!

Mededelingen:
- Helaas is juf Eline ziek. Dinsdag is er geen invalleerkracht beschikbaar. De kinderen van
groep 1/2A zijn daarom vrij. Wij houden u over woensdag op de hoogte via email en klasbord.
- Juf Rosa komt morgen invallen in de schakelklas voor juf Simone. Donderdag is er geen
invalleerkracht beschikbaar en daarom is groep 4 die dag vrij. Vrijdag is juf Rosa in groep 4.
- De komende tijd worden er in alle groepen ( behalve groep 8) weer Cito toetsen afgenomen.
Het is belangrijk dat de kinderen een goede nachtrust krijgen en goed ontbijten. Wilt u hier
aan denken?

Jong Krakeel:
Vrijdag 29 juli wordt het naschools aanbod van Jong Krakeel afgesloten
met een toetjesbuffet. Bij binnenkomst krijgt u een toetje en een
muntje voor één consumptie. Kinderen en vrijwilligers geven doorlopend
verschillende workshops en presentaties van activiteiten die het
afgelopen jaar zijn geweest.
De avond wordt afgesloten met een groot discofeest.
Vanaf 18.00 uur is het toetjesbuffet geopend en starten de presentaties.
De disco begint om 19.15 uur.
Houd de facebookpagina van Jong Krakeel in de gaten voor meer
informatie!
In het laatste blok hebben een aantal kinderen gewerkt aan ‘Het Boerenzwaluwproject’. Zij
stonden zelfs in de krant! In de bijlage vindt u dit stuk.

Voorstelling groep 7 en 8
Afgelopen donderdag heeft groep 8 een ontzettend leerzame en leuke dag gehad over
‘omgaan met geld’. In samenwerking met de Gemeentelijke Krediet Bank is dit opgezet.
Komende donderdag is groep 7 aan de beurt. Wilt u de opgavestrookjes zo snel mogelijk
inleveren?
Sportdag onderbouw
Morgen, dinsdag 19 juni, wordt er voor de kinderen in groep 1-4 een sportdag georganiseerd.
Meester Dick heeft allerlei spellen bedacht welke de kinderen kunnen gaan doen. De groepjes
worden begeleid door de kinderen van groep 8. De kinderen krijgen hierbij fruit en water.
Wilt u er voor zorgen dat uw kind wel een lunch ( brood + drinken) mee krijgt?

Wandel4Daagse
De Wandel4Daagse zit er weer op. Het
waren gezellige avonden! Langs deze weg
willen we de ouderraad nog even bedanken
voor alle hulp! Wilt u er aan denken dat de
T-shirtjes ingeleverd worden? Graag deze
week.
Nog een paar foto’s van de mooie shirts!

PeutersBijeen

De 3e woensdagochtend wordt
de leukste van de maand!
Voor het eerst naar de basisschool
met PeutersBijeen!
Peuters zijn leergierig, willen van alles weten en
leren. Ze kunnen niet wachten tot ze naar school
mogen. Daarom mogen peuters vanaf 3 jaar naar onze
school met PeutersBijeen.

PeutersBijeen is er voor peuters vanaf 3 jaar. PeutersBijeen is voor iedereen en vrijblijvend!
Voor peuters en hun ouders, die niet kunnen wachten om naar school te mogen. Peuters die
willen spelen en leren, samen met andere peuters.
Elke derde woensdagochtend van de maand zijn ze met hun ouder(s) welkom op onze school.
Het programma loopt van 09.00 tot 10.00 uur. Je mag gerust meerdere ochtenden komen.
Aanmelden graag via een aanmeldformulier op de website of even een mailtje naar school.

De volgende PeutersBijeen: 11 juli 2018

Vanuit de Gemeente Hoogeveen
Gezonde traktatie: Zie bijlage van de nieuwsbrief.

Ingekomen stukken:

-

groep 1/2

