Agenda juni
1 juni
4 t/m 7
juni
7 juni

8 juni
12 juni
13 juni
13 juni
18 juni
18 juni
20 juni
22 juni
24 juni
26 t/m 29
juni
27 juni
27 juni
28 juni

Jarig deze maand
Inloopochtend 8.30u. in de
Engelenbak. De koffie staat klaar!
Avond4daagse! Wij wensen
iedereen veel wandelplezier.
De groepen 4/5 krijgen op
school een workshop door
Quintus, 'Houtselfies maken'.
Trek oude kleren aan.
Studiedag voor het team:
alle kinderen zijn vandaag vrij!
Daltonouderborrel 20.00u.
De groepen 6 vieren de
verjaardagen van juf Marianne,
meester Ertugrul en Meester Paul.
MR-vergadering 19.30u.
Juf Marlous is jarig!
Groep 1/2b viert de verjaardagen
van juf Lies en juf Marlous.
Pleinfeest
Juf Esther is jarig!
Juf Marijse is jarig!
Schoolkamp groep 6 t/m 8 naar
het zonnige Ameland.
Kleuters zijn vrij!
Meester Jaap is jarig!
Schoolreis groep 3 t/m 5 naar
Julianatoren.

01 juni
07 juni
09 juni
11 juni
13 juni
18 juni
20 juni
21 juni
22 juni
23 juni
24 juni
25 juni
26 juni
29 juni
30 juni

Sofie Kerkdijk
Fien de Boer
Kira Dalsem en Milan Wienholds
Romy Bonsema
Tim Regterschot
India Ilbrink en Cayden Meulhof
Lotte Starke
Daniël Bastiaans, Tiebe Hospers en
Tycho Kiel
Rosah Bottenberg
Esmée Regterschot
Nine Scholten en Fayrouz Chnachi
Joshua Stijf
Melle Yann Karel
Anne van Koningsveld en Niels
Weerdmeester
Floor Pruim

Daltonregels
Groep 1/2:
Week 23: Heeft een ander soms verdriet, help hem
dan als je ’t ziet.
Week 24: Met lachen is niets mis, zolang het maar
niet om een ander is.
Week 25: Rennen doe je op het plein. Binnen moet je
rustig zijn.
Week 26: Tot de pauze is het op de gang stil, omdat
je daar dan rustig werken wil.
Groep 3 t/m 8
Week 23+24: Er is er maar één die praat, zodat alles
beter gaat.
Week 25+26: Slaan of schoppen? Daar moet je snel
mee stoppen.

Pleinfeest
Op woensdag 20 juni a.s. is het weer zover: ons jaarlijkse pleinfeest! Dit jaar is het thema: ‘Terug naar de Oertijd.’
Het plein en de directe omgeving van school zullen volledig worden omgetoverd in een prehistorische setting,
compleet met holbewoners, mammoeten, en dino’s.
U bent van harte uitgenodigd! We stellen het zeer op prijs als u als bezoeker van dit fantastische evenement
geheel in stijl gekleed komt. Wees creatief en vooral niet te serieus!
U wordt vermaakt met optredens en gezelligheid. Voor de kinderen zijn er verschillende activiteiten. Ook is er
uitgebreid de gelegenheid om te blijven eten, zodat u dit festijn tot het eind kunt bijwonen. (Vergeet uw zakgeld
niet mee te nemen; deze gerechten zijn hun prijs meer dan waard.) Tevens is dit festijn de ultieme gelegenheid om
ouders en teamleden te ontmoeten.
Onze eerste oproep voor hulpouders heeft niet voldoende helpende handen opgeleverd. Helpt u ons mee?
Ons Oertijdfeest nadert! Echter, zonder barmannen/vrouwen en verkopers kan dit niet plaatsvinden. Onder het
motto ‘vele handen maken licht werk’, vragen wij u om ons te helpen het Oertijdfeest van dit jaar tot een groot
succes te maken. Heeft u het formulier nog niet ingevuld? Doe dat alsnog. Graag het ingevulde formulier voor 12
juni inleveren.
Avond4daagse
Wij zijn heel blij dat er zoveel ouders mee willen lopen met onze school. Om de Avond4daagse voor iedereen
plezierig te laten verlopen hebben we hieronder een paar punten opgeschreven voor de begeleiders.
●
Als begeleider begeleid je een groepje kinderen en spreek je deze aan op hun gedrag indien nodig.
●
Begeleiders dragen net als de kinderen een schoolshirt, zodat zij duidelijk herkenbaar zijn.
●
Iedere begeleider neemt een plastic tas mee waarin het afval verzameld wordt.
●
Begeleiders stimuleren de kinderen om in 2- of 3-tallen te lopen.
●
Roken tijdens het wandelen is niet toegestaan.
Avond4daagse gezonde traktatie
Nog even en onze kinderen staan weer aan de start voor de Avondvierdaagse: samen wandelen, kletsen en liedjes
zingen. Een speelse manier om gezond te bewegen en dat kost energie!
Wij benadrukken dat het niet de bedoeling is dat de brandstof voor onze wandelaars bestaat uit flinke zakken
snoepgoed, frisdranken en chips. Natuurlijk mag er best iets lekkers in de tas worden gestopt. Echter de laatste
jaren is het een landelijk punt van kritiek dat de vierdaagse meer een uit de hand gelopen snoepfestijn lijkt te
worden. Investeer in de gezondheid van je kind en houd het snoepgoed beperkt.
Wij wensen jullie allemaal een fijne vierdaagse met mooi weer!

Vakantierooster 2018-2019
Eerste schooldag
03-09-2018
Herfstvakantie
22-10-2018 t/m 26-10-2018
Kerstvakantie
24-12-2018 t/m 04-01-2019
Voorjaarsvakantie
18-02-2019 t/m 22-02-2019
Meivakantie
19-04-2019 t/m 03-05-2019
(inclusief Paasweekend, Koningsdag en bevrijdingsdag)
Hemelvaart
30-05-2019 t/m 31-05-2019
Tweede Pinksterdag
10-06-2019
Zomervakantie
15-07-2019 t/m 23-08-2019
In het eerstvolgende maandnieuws krijgt u een overzicht met alle kleutervrije dagen, studiedagen, de gymtijden en
de data van de groepenshows. Deze zullen we ook in de nieuwe schoolkalender vermelden.

