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Vooraf
Wat gaat de tijd snel… we leven
alweer toe naar de zomervakantie.
We brengen u in deze nieuwsbrief
weer op de hoogte van de laatste
nieuwtjes. Kijkt u ook even naar de
agenda voor de planning van de
laatste schoolweken!
Personeel
We leven mee met juf Marina; op
vrijdag 26 mei overleed haar
moeder.
De juf woonde naast haar moeder
en heeft de afgelopen maanden
voor haar gezorgd.
Het is fijn om te weten dat
mevr. Stomphorst nu verlost is van
ziekte en pijn en bij haar Hemelse
vader mag zijn. Maar het verdriet en
gemis blijft groot. We wensen de juf
heel veel sterkte en Gods nabijheid.
Stage groep 8
De leerlingen van groep 8 hebben
vorige week stag gelopen bij
verschillende bedrijven. In de
volgende nieuwsbrief leest u een
verslag van een paar leerlingen.
Afsluiting prentotheek
Donderdag 15 juni kunnen de
kinderen voor de laatste keer
boeken lenen!
Zie het schema hieronder:
Do 15 juni Laatste boekenuitleen
Do 22 juni Boeken inleveren
Do 29 juni Laatste mogelijkheid
voor inleveren
Schoonmaak
De zomerschoonmaak komt er
weer aan! Fijn dat veel moeders zich
hiervoor al hebben opgegeven.

Maar… we kunnen nog veel meer
hulp gebruiken! Er zijn 3 momenten
waarop we gaan poetsen:
Dinsdagmiddag 27 juni (13.00 uur)
Woensdagmorgen 28 juni (8.45 uur)
Donderdagavond 29 juni (19.00 uur)
Het zou fijn zijn als iedereen zijn
steentje bijdraagt! Heeft u zich nog
niet opgegeven dan kan dat alsnog
bij:
Wilma Broekhuizen 0342-442299
r.broekhuizen21@upcmail.nl
Hennie v.d. Brink 0342-441727
teunisvdbrink@hetnet.nl
Wilt u zelf een emmer en
schoonmaakdoek meebrengen!?
Weet u niet meer voor welk dagdeel
u zich heeft opgegeven, kijk dan
even op de lijst bij deze nieuwsbrief
Kennismaking nieuwe groep
Leerlingen die volgend jaar in
groep 1 t/m 3 komen, gaan
donderdagmiddag 29 juni alvast een
middagje kennismaken met hun
nieuwe klas en juf. Ook de nieuwe
kleuters in groep 1 worden hiervoor
uitgenodigd.
Kinderen die na de zomervakantie
naar groep 3 gaan, zullen alvast een
voorproefje krijgen van het lezen!
Kinderen uit groep 1 die nu alleen
de morgens naar school gaan, gaan
deze middag dus ook naar school
om mee te draaien in hun nieuwe
groep.
In verband met deze
kennismakingsmiddag
zijn de kinderen van
groep 3a (juf Erica) en
3/5 (juf Gineke)
donderdagmiddag 29 juni vrij!!!

Verkeersbrigadiers tussen de middag
Vanaf volgend schooljaar zullen er
tussen de middag geen
verkeersbrigadiers meer staan op
het kruispunt
Kosterijweg/Rehobothstraat.
We hebben dit schooljaar extra
gelet op de verkeersdrukte tussen
de middag en de conclusie is dat er
weinig extra autoverkeer is. Het
kruispunt is op dat moment goed
overzichtelijk.
Op woensdag (12.30 uur) en vrijdag
(12.00 uur) staan er wel
verkeersbrigadiers.
Schoolplein
Zoals u weet en inmiddels gezien
heeft hebben we een kale ruimte op
het schoolplein.
Deze open plek is nu nog verboden
terrein voor de kinderen, maar we
zijn bezig om daar iets heel moois te
realiseren.
We hebben een aanvraag ingediend
bij het Rabofonds en hopen dat zij
ons financieel willen ondersteunen
om een mooie speelheuvel met
kunstgras te realiseren.
Als de aanvraag gehonoreerd wordt
kunnen we verdere stappen zetten.
Na de zomervakantie (in het najaar
van 2017) hopen we een begin te
maken met de verdere realisatie.

Juffendag onderbouw

Oudercommissie nieuws
De oudercommissie verzet veel werk
bij ons op school, dat heeft u
ongetwijfeld wel gemerkt! Zo
verzorgen ze vaak koffie en thee. Ze
regelen de schoonmaak momenten,
ze helpen met hand en
spandiensten en organiseren niet te
vergeten de geweldige
koningsspelen bij ons op school.
Dit jaar nemen we afscheid van
Hennie van de Brink en Truus van
Harten (ze zijn aftredend en helaas
niet herkiesbaar). We bedanken ze
voor hun inzet de afgelopen jaren.
Gelukkig hebben voor we voor hen
in de plaats 3 enthousiaste nieuwe
leden gevonden:
Majolijn Wendrich, moeder van
Florian en Eloïse.
Ineke Meurs, moeder van Elise,
Lynthe en Jaroah.
Janneke Happe, moeder van Ryan,
Dylan en Indy.
Juf Hennie Wardenaar gaat ook de
OC verlaten, aangezien zij in de MR
gaat. Voor haar in de plaats komt juf
Gea van Leeuwen.
We hopen op een fijne, goede
samenwerking en wensen de OC
veel (werk)plezier!
Vakantiebieb-app
Lezen in de vakantie met de
VakantieBieb-app…
Kinderen die gedurende de
zomervakantie weinig lezen, vallen
al snel een niveau terug in hun
leesontwikkeling. Uit onderzoek
blijkt dat doorlezen tijdens de
vakantie deze terugval tegengaat!
De VakantieBieb-app is vanaf 1 juni
2017 weer beschikbaar. Bij deze
nieuwsbrief ontvangt u een kaartje
met informatie over de
VakantieBieb-app. Uw kind kan
gratis e-books lezen in de
zomervakantie door middel van
deze app.

Agenda
12 juni

Schoolreis groep 1 – 7

17 juni

Juf Phia jarig
Oud papier

24 juni

Juf Paula jarig

27 juni

Gebedskring

27 juni

Musical
(‘s middags voor de
kinderen, ‘s avonds
voor iedereen)

27 juni

Schoonmaakmiddag

28 juni

Schoonmaakmorgen

29 juni

Schoonmaakavond

3 juli

Afscheidsavond gr. 8

4 juli

Vossenjacht

7 juli

Sing out

Verjaardagskalender
juni
Naam
Juni
8 Jessica Morren
14 Eelco Top
15 Julian Budding
15 Lynthe Meurs
16 Gerben Top
17 Ramon v. Essen
17 Florian Wendrich
18 Aaron Bosch
18 Kevin v.d. Bosch
19 Jasmin v. Essen
20 Naomi Bosch
22 Silvan v. Essen
24 Dianne v. 't Foort

Groep
6
5
8
3b
3
3b
3
3
6
6
1-2
1-2
1-2

