Agenda mei
19 april t/m
06 mei
07 mei
09 mei
13 t/m 17
mei
15 mei
22 mei
22 mei
24 mei
24 mei
30 mei t/m
2 juni

Jarig deze maand
Meivakantie
Groep 4 gaat naar Quintus om
mee te doen met de voorstelling
“Paniek in het orkest”.
Groep 1/2 gaat naar de
kledingwinkel ‘Fair&Share’.
Korfbaltoernooi groep 5 t/m 8
bij Korfbalvereniging DOS.
Korfbalmiddag groep 3 en 4 bij
Korfbalvereniging DOS
Juf Mariëlle is jarig! Tevens de
laatste werkdag van Mariëlle, ze
gaat met zwangerschapsverlof.
MR vergadering 19.30u.
Inloopochtend 8.30u. in de
Engelenbak. De koffie staat klaar.
Modeshow groep 1/2 om 11.15u
in de speelzaal. Afsluiting thema
kleding.
Hemelvaartweekend
Alle leerlingen zijn vrij!

02 mei
03 mei
10 mei
13 mei
16 mei
18 mei
19 mei
21 mei
22 mei
24 mei
31 mei

Elianne Jalving
Isa Burgman
Tess van der Vecht
Elif Cüre
Maia Kramer
Linde Bolwerk
Anne Koning en IJze ter Steeg
Linde Lok
Amy de Vries, Bentley Lohman en
Sarah Starke
Tim van Vliet
Jordy Visker

Daltonregels
Groep 1/2:
Week 19
Week 20
Week 21
Week 22

Zeg niet “Nee”, maar: “Speel je
mee?”
Bedenk je eerst goed, voor je iets
doet.
Zoemer? Geen gekwek, meteen op
je plek.
Er is er maar één die praat, zodat
alles beter gaat.

Groep 3 t/m 8:
Week 16+19
Week 20+21
Week 22+23

Ruim je spullen netjes op, dan blijft
de klas tiptop.
Laat je niet hard horen, anders kun
je een ander storen.
Heb je de dagtaak gedaan, dan kun
je met je taakbrief verder gaan.

Uitnodiging koffie-inloopochtend
Komt u op vrijdag 24 mei vanaf 8.30u naar de laatste inloopochtend van dit schooljaar? We nodigen u uit om
deze ochtend mee te denken/praten over allerlei schoolse zaken. Het thema van deze ochtend is: ‘Social Media’. Er
is iemand van de schoolraad en van de medezeggenschapsraad aanwezig. De koffie staat klaar!

Bron: de schoolraad en de medezeggenschapsraad

Schoolfoto’s bestellen
U ontvangt deze week de inlogcode om de schoolfoto’s te bestellen. Als u de stappen nauwkeurig volgt via de
website, krijgt u de foto’s thuis toegestuurd. Alles wordt rechtstreeks met de ouders geregeld. Via de website kunt
u hulp zoeken bij de helpdesk die te vinden is op de pagina van bestellingen.
Korfbal
Het schoolkorfbaltoernooi is ieder schooljaar het eerste sportevenement na de meivakantie. Dit schooljaar is het
toernooi van maandag 13 mei t/m vrijdag 17 mei, op de velden van Korfbalvereninging DOS. Groep 3 en 4 gaat
korfballen op woensdagmiddag 15 mei. U ontvangt zo spoedig mogelijk het wedstrijdschema. We hopen ook dit
jaar op mooi weer en veel support.
Pleinfeest
Op woensdag 26 juni a.s. is het weer zover: ons jaarlijkse pleinfeest! Dit jaar is het thema: ‘Duizend-en-één nacht.’
Het plein en de directe omgeving van school zullen worden omgetoverd in een sprookjesachtige feestlocatie,
compleet met slangenbezweerders, fakirs en buikdanseressen.
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 fantastische 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 feest de ultieme
gelegenheid om ouders en teamleden te ontmoeten.

Avond4daagse
De avond4daagse wordt gehouden op maandag 3 juni t/m donderdag 6 juni. Kinderen die met school willen
meelopen kunnen zich, door middel van het antwoordstrookje, opgeven bij de groepsleerkracht.
Deze opgavebrief wordt deze week meegegeven aan alle leerlingen. Tevens kunnen ouders zich opgeven als
begeleider om mee te lopen of om te helpen bij het uitdelen van een versnapering op één van de eerste drie
avonden. U kunt dit invullen op het strookje van de avond4daagse, dat ingeleverd mag worden bij de
groepsleerkracht.
Huwelijk juf Atke
Zaterdag 20 april was een bijzondere dag voor juf Atke. Ze heeft ‘JA’ gezegd tegen haar vrouw, Nadjesda.
Atke en Nadjesda waren de hele dag het stralende middelpunt en ze hebben samen met het team genoten van
een geweldig huwelijksfeest.
Deze week viert Atke een klein feestje met de kinderen van groep 3 en 8. We wensen Atke en Nadjesda heel veel
geluk en liefde toe!

