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Nieuwsbrief
Schoolshirts avondvierdaagse

Foto’s Avondvierdaagse

Wilt u de schoolshirts komende maandag

De foto’s van de avondvierdaagse gemaakt

weer meenemen naar school? U hoeft de

door Jessica Wagter, zijn te op ons

shirts niet te wassen, u kunt ze gewoon

webalbum. Jessica, bedankt voor het maken

meegeven aan de kinderen.

van de mooie foto’s!

Cito leerlingvolgsysteem

Oud papier (herinnering)

Zoals wellicht bekend vinden in juni weer de

Op maandag 13 juni hebben we weer oud

toetsen voor het leerlingvolgsysteem plaats.

papier.

Het is goed om kinderen te volgen in hun
ontwikkeling, opdat de kinderen het

We verzamelen om 18.25 uur bij de

onderwijs kunnen krijgen wat ze nodig

kleuteringang van school.

hebben. Hiertoe maken we twee keer per jaar

Het oud papier wordt van 18.30 tot ongeveer

een analyse van de vorderingen van de

20.00 uur opgehaald.
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kinderen. Deze toetsen zullen plaatsvinden
vanaf maandag

We rijden met een

13 juni.

kraakperswagen.
Zodoende willen we u
vragen geen kinderen
mee te nemen bij het
ophalen van het oud
papier. Aangezien de
chauffeur verantwoordelijk is, wil hij niet dat
er kinderen om de vrachtauto heen lopen.

Kerkbezoek
GVO

Agenda

De kinderen van groep 7 en 8 die de GVO
lessen volgen gaan donderdag 20 juni op
bezoek bij de kerk op de Hoogte.

13 juni

Oud papier

16 juni

Kerkbezoek GVO gr 7/8

We vertrekken om
12.30 uur van school
en zijn om 14.00 uur
terug.

19 juni

Vaderdag

Graag iedereen op de
fiets naar school
komen.

20 t/m 22 juni Kamp gr 8

13 t/m 24 juni Toetsweken

Alvast noteren
27 juni

Margedag, leerlingen vrij

28 juni

Schoolreisje gr 3/4

29 juni

Kennismaken Linde/Terra gr 8

29 juni

Schoolreisje gr 5/6/7

