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Belangrijke data:

3
Juni
2018

5-6-7 juni

Schoolkamp groep 8

12 – 15 juni

Wandel 4 Daagse!

17 juni

Vaderdag

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:
- Door omstandigheden komt juf Simone nog niet op school. Komende week komt juf Anneke!
- 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?
Schoolreizen
De bestemming van de schoolreizen is, zoals u bovenstaand ziet, bekend; de voorpret kan
beginnen! Denkt u er aan de schoolreis bijdrage vooraf te betalen?! Dit kan ook contant bij
juf Nicolet.

Jong Krakeel:
Wat steeds terug komt:
-Kinderdisco, 1 x in de maand. 25 Mei is de volgende!
De afsluiting van Jong Krakeel 2017-2018 is op 29 mei van 18 – 19 uur,
daarna is er ook nog een kinderdisco! Zet het vast in je agenda, meer
info volgt!

Schaduwdoek op het schoolplein
Zoals u weet is er op het schoolplein geen/weinig schaduw. Vooral de jongste kinderen spelen
graag in de zandbak. Daarom wordt er binnenkort een schaduwdoek boven de
zandbak geplaatst.

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: 20 juni 2018

groep 1/2

Vanuit de Gemeente Hoogeveen
In de bijlage vindt u een uitnodiging van de GGD over ‘het kind dossier’.

Ingekomen stukken:

Wie wil met mij leren reanimeren?

* 2e oproep*

Het zou je maar overkomen, dat je geliefde, je kind of je ouders onwel worden
en reanimatie nodig is. In mijn geval wordt dat 112 bellen en wachten…. want ik
kan niet reanimeren. Ik zal in die minuten waarschijnlijk moeten toezien, hoe
mijn naaste komt te overlijden. Ik weet nu al zeker dat ik mezelf dit nooit ga
vergeven. Want ja, ik weet dat je kunt leren reanimeren, maar nee ik heb het
niet op tijd gedaan. Een situatie waar ik niet aan wil denken! Daarom heb ik
besloten te gaan leren reanimeren. Maar ik vind het zo belangrijk, dat ik de
vraag ga stellen, wie doet er met mij mee?
In overleg met Nicolet, wil school het speellokaal beschikbaar stellen voor de
cursus. Een cursus reanimeren en AED duurt 4 uur. De cursus wordt verzorgd
door het Rode Kruis. Om te bepalen hoeveel ouders er interesse hebben om met
mij mee te doen, stuur ik eerst deze brief ter inventarisatie. Aan de hand van
de hoeveelheid aanmeldingen, kunnen we datums en tijdstippen gaan plannen.
Dit kan zowel in de ochtend, middag als avond. De smoes van geen tijd hebben
kan eigenlijk niet opgaan. Er zullen kosten aan verbonden zitten ( max. 75
euro), maar veel zorgverzekeraars dekken een deel van deze kosten. Kijk dus
goed in je polisvoorwaarden en laat ook de eventuele kosten, niet een
struikelblok zijn.
Ik verneem graag welke ouders met mij mee willen doen. Graag reageren voor
vrijdag 8 juni 2018.
Mijn naam is Marleen Wobben
E-mail adres: marleen_wobben@hotmail.com
Mobiel nummer: 0628207984
Ik ontvangt graag de volgende gegevens via e-mail of whatsapp.
Naam ouder
Telefoonnummer ouder
E-mail adres ouder
Voorkeur voor ochtend, middag of avond

:
:
:
:

…………………………
…………………………
…………………………
…………………………

BEWEEGTUIN NEPTUNUS
Hallo allemaal,
Afgelopen vrijdag werd om 16.15 uur wordt de beweegtuin in de Neptunus geopend.
De beweegtuin is gesponsord door de Rotary club en is beschikbaar gesteld voor de wijk Krakeel. Er is een
beweegtoestel voor ouderen geplaatst, maar dat is leuk voor jong en oud!!
We hopen dat jullie ook een kijkje komen nemen, want wij zouden het leuk vinden als er een aantal bewoners van
het Jannes over een tijdje bij ons kunnen komen bewegen, maar ook een groep kinderen tijdens het naschoolse
activiteiten aanbod.
Met vriendelijke groet,
Miranda Vermeulen
Ook namens Geralda Wulff-Booij en de rest van de bewoners

