Agenda juni:
31 mei
30 mei t/m 02
juni
03 juni
06 juni
07 t/m 10 juni
09 juni
18 juni
20 juni
22 juni
27 juni
29 juni
04 en 05 juli

Jarig deze maand
Meester Martijn is jarig!
Avond4daagse! Wij wensen
iedereen veel wandelplezier.
Studiedag. Alle kinderen zijn
vandaag vrij!
Pinkstermaandag, alle kinderen
zijn vrij.
Schoolkamp groep 6 t/m 8
Schoolreis groep 3 t/m 5
Juf Marlous is jarig!
MR-vergadering 19.30u
Juf Esther is jarig!
Meester Jaap is jarig!
Pleinfeest
Portfoliogesprekken groep 1 - 7

Vakantierooster 2022-2023
Eerste schooldag
29-08-2022
Herfstvakantie
17-10-2022 t/m 21-10-2022
Kerstvakantie
26-12-2022 t/m 06-01-2023
Voorjaarsvakantie
27-02-2023 t/m 03-03-2023
Paasweekend
15-04-2023 t/m 18-04-2023
Meivakantie
24-04-2023 t/m 05-05-2023
Hemelvaart
18-05-2023 t/m 19-05-2023
Tweede Pinksterdag 29-05-2023
Zomervakantie
24-07-2023 t/m 01-09-2023
In het volgende maandnieuws krijgt u een overzicht
met alle studiedagen, de gymtijden en de data van de
groepenshows. Deze zullen we ook in de nieuwe
schoolkalender vermelden.

01 juni
02 juni
06 juni
07 juni
09 juni
13 juni
20 juni
21 juni
22 juni
24 juni
29 juni
30 juni

Sofie Kerkdijk
Joep Hagen
Simon van der Burgt
Fien de Boer
Kira Dalsem en Milan Wienholds
Rafael Mulder
Lotte Starke en Kaïn Simon
Daniël Bastiaans, Tiebe Hospers en
Tycho Kiel
Rosah Bottenberg
Fayrouz Chnachi
Niels Weerdmeester
Tim Peek

Formatie
U bent vast benieuwd naar de groepsindeling en de
formatie voor komend schooljaar. Aangezien er op
school en binnen stichting OOK een aantal
veranderingen plaatsvinden, moet u helaas nog even
geduld hebben. Wij hopen u eind juni te kunnen
informeren over de formatie van 2022-2023.

Pleinfeest
Eindelijk mogen we na twee jaar weer een pleinfeest organiseren. We zijn dan ook weer écht toe aan een groots
feest. Het thema dit jaar is: ‘Het is FEEST!’ Op woensdag 29 juni vanaf 17.00 uur wordt het plein en de directe
omgeving van school omgetoverd tot een gezellige feestlocatie, compleet met slingers en ballonnen. U bent van
harte welkom!
Tijdens het pleinfeest wordt u 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; Onze gerechten zijn hun prijs meer dan waard.) Tevens is
dit feest de ultieme gelegenheid om na lange tijd ouders en teamleden te ontmoeten. We stellen het zeer op prijs
als u als bezoeker van dit fantastische evenement feestelijk gekleed komt. Wees creatief!
Elk jaar voorzien de kinderen ons van flitsende optredens, maar dit jaar wordt het een gezinsactiviteit. We zouden
het heel leuk vinden als ouders samen met hun eigen kind(eren) meedoen aan: ‘Engelenberg, familiefeest voor
groot & klein’. U kunt hierbij denken aan muziek, goochelen, moppen tappen, dans, acrobatiek, cabaret, playback,
enz. Alles is mogelijk! Wilt u samen met uw kind(eren) deelnemen? Opgeven kan bij Saskia.
Helpt u ons mee?
Onder het motto ‘vele handen maken licht werk’, vragen wij uw hulp. Hoe meer mensen zich aanmelden, hoe beter
wij de taken kunnen verdelen en iedereen volop kan genieten van de festiviteiten.
Heeft u het formulier nog niet ingevuld? Doe dat alsnog. Graag het ingevulde formulier voor 15 juni inleveren.

Avond4daagse
De avond4daagse wordt gehouden van maandag 30 mei t/m donderdag 2 juni. 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
Wij willen 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!

