Agenda juni
03 t/m
06 juni
06 juni
06 juni
07 juni
08 juni t/m 10
juni
11 t/m 14 juni
13 juni
18 juni
18 juni
19 juni
21 juni
22 juni
26 juni
27 juni
01 juli en 02
juli

Jarig deze maand
Avond4daagse! Wij wensen
iedereen veel wandelplezier.
Verkeersexamen groep 7.
Logo en yell groep 6, 7 en 8 voor
het kamp Ameland.
Studiedag voor het team.
Alle kinderen zijn vrij!
Pinksterweekend

01 juni
02 juni
07 juni
09 juni
13 juni
18 juni
20 juni
21 juni

Schoolkamp groep 6 t/m 8 naar
het zonnige Ameland.
Schoolreis groep 3 t/m 5 naar
Artis in Amsterdam.
Juf Marlous is jarig!
MR-vergadering 19.30u
Groep 5 viert de verjaardag van
juf Esther.
Kleuters zijn vrij!
Juf Esther is jarig!
Pleinfeest
Meester Jaap is jarig!
Portfoliogesprekken groep 1 - 7

22 juni
24 juni
25 juni
29 juni
30 juni

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

Daltonregels
Groep 1/2:
Week 23
Week 24
Week 25
Week 26

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.
Slaan of schoppen? Daar moet je
snel mee stoppen!

Groep 3 t/m 8:
Week 22+23
Week 24+25
Week 26+27

Heb je de dagtaak gedaan, dan kun
je met je taakbrief verder gaan.
Let niet op wat een ander doet. Dat
kan de juf of meester goed.
Als ik zeg “Stop!”, houd je op.

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 is tijdens het wandelen 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!
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!
Voor de kinderen zijn er verschillende activiteiten. Voor iedereen is er uitgebreid gelegenheid om te blijven eten,
zodat dit festijn tot het eind bijgewoond kan worden. Tevens is dit feest de ultieme gelegenheid om ouders en
teamleden te ontmoeten. We hebben onze wonderlampen dit jaar flink opgepoetst en hopen dat iedereen in
gepaste kledij komt. En niet zonder reden: We organiseren een heuse modeshow, waarbij de mooiste uitdossingen
beloond worden met een mooie prijs. Wilt u of uw kind deelnemen? Opgeven kan bij Saskia
Helpt u ons mee?
Ons magische pleinfeest 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 sprookjesachtige pleinfeest
van dit jaar tot een groot succes te maken. Heeft u het formulier nog niet ingevuld? Doe dat alsnog. Graag het
ingevulde formulier voor 19 juni inleveren.
Vakantierooster 2019-2020
Eerste schooldag
26-08-2019
Herfstvakantie
21-10-2019 t/m 25-10-2019
Kerstvakantie
23-12-2019 t/m 03-01-2020
Voorjaarsvakantie
17-02-2020 t/m 21-02-2020
Paasweekend
10-04-2020 t/m 13-04-2020
Meivakantie
27-04-2020 t/m 05-05-2020
Hemelvaart
21-05-2020 t/m 22-05-2020
Tweede Pinksterdag
01-06-2020
Zomervakantie
06-07-2020 t/m 14-08-2020
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.

Gezocht: Kookmoeders
De vrijdagmiddag is de leukste middag van de week. Er wordt geknutseld, getekend en gekookt met alle
bovenbouwers van de school. Voor de kookbijeenkomsten, waarbij de kinderen altijd erg enthousiast zijn, zijn we
op zoek naar ouders met enigszins culinaire affiniteiten, die af en toe willen bijspringen tijdens de kooklessen.
Heeft u interesse of wilt u meer info? Geef het door aan Saskia.

Gezocht: Overblijfouders
Wie, o wie wil het team overblijfmoeders ondersteunen door zich beschikbaar te stellen als overblijfouder? In geval
van ziekte, of bij een groot aantal overblijvers kan er een beroep op u worden gedaan. Meer info hierover kan
verkregen worden bij Saskia.

Overblijven
Blijft uw kind over? Graag de naam op de bakjes en bekers. Alvast bedankt.

Hoera juf Marlous is zwanger
Vanaf nu mag iedereen het weten: Juf Marlous verwacht eind oktober haar tweede kindje! We zijn heel blij voor
haar, haar vriend Felix en Jasper! Wanneer Marlous met zwangerschapsverlof gaat en wie haar gaat vervangen,
hoort u als deze informatie bekend is. Wij wensen haar een fijne zwangerschap!

Schoolshirts
Tijdens sportevenementen, de avondvierdaagse en het schoolreisje lopen onze leerlingen in onze prachtige,
nieuwe schoolshirts. Daar zijn wij heel trots op. Helaas merken wij dat niet iedereen de schoolshirts netjes
behandelt. Er worden labels uitgeknipt, de shirts komen soms heel vies terug en worden dikwijls erg laat
ingeleverd. De wasmoeders krijgen sommige shirts daardoor niet meer schoon. U begrijpt dat op deze manier de
schoolshirts een enorme kostenpost worden, terwijl dat absoluut onnodig is. We vragen u daarom om zorgvuldig
met onze shirts om te gaan, zodat we samen nog lang plezier hebben van deze shirts.
Onze dank is groot.
Nieuwe collega’s
Zoals u weet gaat meester Ertugrul ons verlaten, juf Mariëlle is in het nieuwe schooljaar nog tot de kerstvakantie
met verlof en juf Marlous begint aan haar zwangerschapsverlof eind september.
De afgelopen weken zijn wij druk bezig geweest met het werven van nieuwe collega’s. Ik ben heel blij dat wij al
twee nieuwe collega’s hebben gevonden. Er komt waarschijnlijk nog een derde bij.
Het is nu al zeker dat Martijn van Elp en Marlies Muizebelt ons team komen versterken. In het volgende
maandnieuws zullen zij zich aan u voorstellen. In de formatiebrief, die u eind juni ontvangt, krijgt u te horen in
welke groep zij geplaatst zullen worden.

