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Vooraf
In de afgelopen week was het warm
buiten én binnen. Dat was even
wennen… We hebben geprobeerd
om het hoofd koel te houden.
Wanneer u deze nieuwsbrief verder
doorleest, bent u weer helemaal op
de hoogte.
Nieuwe directeur
Afgelopen woensdag heeft u, als
ouders, een brief ontvangen met
daarin het nieuws dat we per
volgend schooljaar een nieuwe
directeur hebben kunnen
benoemen: juf Keegstra. Ook in
deze nieuwsbrief willen we haar van
harte welkom heten en haar een
heel fijne en zegenrijke periode
toewensen bij ons op school!
Opbrengst spaaractie Stichting Gave
Vanaf de themaweek in februari tot
en met april hebben we gespaard
voor de Stichting Gave. Met onze
spaaractie op school en de collecte
in de themadienst hebben we een
bedrag opgehaald van €1900,-

We kunnen dit geld goed gebruiken
om kerken en christenen te helpen
gastvrij te zijn voor de vluchteling en
Gods liefde te delen.”
Dag van dé conciërge
Woensdag 6 juni zetten wij Tiemen
extra in het zonnetje. Wat zijn we
blij met het werk dat hij op onze
school doet. Op dit moment is hij
hard aan het werk op het
schoolplein van groep 1 - 4. Hij belt
de vrijwilligers, overlegt met de
leveranciers, even later zit hij op de
shovel of legt hij tegels.
En op een ander tijdstip maakt hij
het koffieapparaat schoon of neemt
hij de telefoon aan. Het neemt te
veel ruimte in om alle
werkzaamheden hier neer te zetten,
daarom Tiemen, ook vanaf deze
plaats, hartelijk dank!

op in de Essenburcht. Reserveert u
deze datum alvast in uw agenda?
Kamp groep 8
In het nieuwe schooljaar hoopt
groep 8 op kamp te gaan. Ook dit
jaar gaan we naar Hoeve Kindergoed
in Ermelo. Dit jaar staat het
schoolkamp gepland van
3 t/m 5 oktober 2018.

Agenda
4 juni

Schoolreis groep 1 - 7

6 juni

Dag van dé concierge

14 juni

Nieuwsbrief

14 juni

Groep 5 bezoekt molen

16 juni

Oud papier

17 juni

Vaderdag

18 juni

Gebedskring

21 juni

Dode hoekproject gr. 6-7

Verjaardagskalender
juni

Onze volle spaarhuisjes
We kregen van de Stichting Gave
een dankbare reactie: “Hartelijk
dank voor de actie die jullie hebben
gehouden en het mooie resultaat.

Musical
Groep 8 is in de afgelopen weken al
druk bezig geweest met de musical.
Eerst de audities en nu hoor je
regelmatig al stukjes tekst en muziek
in het lokaal van groep 8. Er wordt
door de leerlingen hard gewerkt.
Binnenkort gaat de kaartverkoop
van start! Ook dit jaar bent u weer
van harte welkom om te komen
kijken. Groep 8 voert op
dinsdagavond 3 juli de musical €ASH
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