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Nieuwsbrief
Data schoolreisjes
Binnenkort staan er weer heel wat leuke

Vervoer schoolkorfbaltoernooi
(herhaalde oproep)

schoolreisjes op het programma. Nog even

We zoeken nog mensen, die willen rijden

alle data voor u op een rij:

voor het schoolkorfbaltoernooi op woensdag

19 mei

17 mei.

Schoolreisje groep 5a/5b en 6
naar Ponypark Slagharen

31 mei

Pleinfeest groep 1/2

Het is eventueel ook mogelijk om alleen de

29 juni

Schoolreisje groep 7

heenweg / de terugweg te rijden. Ook

Bestemming nog onbekend

opa’s/oma’s of andere bekenden zijn welkom

Schoolreisje groep 3a/3b en 4

om ons bij het vervoer te komen helpen.

3 juli

naar Duinen Zathe
U kunt zich aanmelden bij juf Janke/Juf
Annemiek.
Mocht u in de gelegenheid
zijn om alleen uw eigen
kind/kinderen op te halen
van het korfbalveld, dan
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willen we dit ook graag
De bestemming van het schoolreisje voor

weten. Dan hoeven we

groep 7 is op dit moment nog onbekend. We

geen vervoersplaatsen

hadden in eerste instantie een offerte

voor deze kinderen te

gevraagd voor de Efteling, maar dit bleek te

regelen. U kunt dit melden

duur. Op dit moment zijn er een aantal

via de mail of bij juf

offertes voor andere bestemmingen

Janke/Juf Annemiek.

aangevraagd. Zodra bekend is, waar we heen
gaan, zullen we dit aan u melden.

Nieuwe leerling

Ouderenquête
Ieder gezin heeft vandaag een inlogcode
meegekregen voor het invullen van de

Deze week verwelkomen we Levi Busscher en

ouderenquête. We zouden het erg op prijs

Lijieun Kwon bij ons op school. Beide

stellen wanneer u de vragenlijst zou willen

kinderen komen in groep 1 bij meester

invullen. U heeft tot 20 mei a.s. de tijd.

Jaargang: 2016-2017

Harmen.
Van harte welkom op onze school. We

Nagellak

wensen jullie een fijne en een plezierige

De groepen drie hebben nagellak nodig.

schooltijd toe!

Wie heeft er nagellak voor groep 3? U kunt
dit afgeven bij de leerkrachten. We willen
hier aanstaande maandag mee aan de slag.

Oud papier (herinnering)
Maandag 8 mei hebben we weer oud papier.
Deze keer doen we graag een
beroep op de volgende ouders:

Oude Lansink
Bruinenberg
ter Schuur
Zielman
Gerding
Bos
Ram
van den Akker
de Jong
Duursma

(Noa)
(Milan)
(Femke)
(Fabian)
(Julia)
(Lex)
(Julia)
(Fabienne)
(Robin)
(Tjerk)

Alvast noteren
15 mei

Schoolarts gr 2

16 mei

Boerderijbezoek gr 5a

16 mei

Praktisch verkeersexamen

17 mei

Schoolkorfbaltoernooi

19 mei

Schoolreisje gr 5/6

19 mei

Natuurwandeling gr 8

25 mei

Hemelvaart t/m 28 mei

29 mei

Schoolarts gr 2

29 mei

Ontruimen

31 mei

Indianenfeest kleuters

Boerderijbezoek gr 5a
In groep 5a zijn we bezig met thema 'de
boerderij' voor aardrijkskunde. Als afsluiting
willen we graag op dinsdag 16 mei op bezoek
gaan bij een boerderij in Steenwijk. We
vertrekken om half 12 en zijn om 2 uur weer
terug op school. Voor dit bezoek zijn we op
zoek naar ouders die mee willen rijden. Als u
mee wil rijden, graag aanmelden bij de
leerkracht.

Agenda
8 mei

Luizencontrole

8 mei

Schoolarts gr 2

8 mei

Leerlingenraad

8 mei

Oud papier

12 mei

Natuurwandeling gr 6

2

