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Vooraf
Wat gaat de tijd snel… we leven al
weer in de maand juni. We brengen
u in deze nieuwsbrief weer op de
hoogte van de laatste nieuwtjes.
Kijkt u ook naar de agenda voor de
planning van de laatste
schoolweken!
Bijbelse geschiedenis
Startpunt
Week 23

Het weekthema is: 'Het is voor
iedereen!' Nog steeds groeit de
eerste gemeente van de Here
Jezus hard. De discipelen hebben
geleerd dat Jezus voor alle
mensen is gekomen. Filippus
heeft een bijzondere ontmoeting
met een belangrijke minister uit
Nubië. Petrus mag iets moois
betekenen voor de weduwe
Dorkas. En Cornelius nodigt
Petrus bij hem thuis uit. Petrus
heeft hierbij een prachtige
droom met een waardevolle
betekenis!
Week 24

Het weekthema is: 'Het is voor
iedereen!' Nog steeds groeit de
eerste gemeente van de Here
Jezus hard. De discipelen hebben
geleerd dat Jezus voor alle
mensen is gekomen. Filippus
heeft een bijzondere ontmoeting
met een belangrijke minister uit
Nubië. Petrus mag iets moois
betekenen voor de weduwe
Dorkas. En Cornelius nodigt
Petrus bij hem thuis uit.

Personeel
Meester Savert heeft al weer
meegekeken in groep 5. Hij genoot
van het helpen van de leerlingen.
Fijn dat hij nu zo ver is opgeknapt
dat hij kan beginnen met het reintegratieproces. Nog even ter
aanvulling op de vorige nieuwsbrief,
meester Savert is niet alleen
verhuisd, zijn vrouw en zijn zoon
Niek zijn ook verhuisd naar
hetzelfde huis ;).
Juf Gea heeft een oogoperatie
gehad, fijn dat het goed is gegaan,
ze is gedeeltelijk aan het werk.
We wensen haar veel beterschap.

Smart and fit
Komende week, van dinsdag 11 tot
en met vrijdag 14 juni staan we een
week stil bij gezond leven en meer
bewegen op school. De gemeente
biedt het programma “Smart and
fit” hiervoor aan. Een aantal
activiteiten worden georganiseerd
door Be-active, waaronder een
gymles en de Daily Mile. Ook
verzorgt Be-active een gymles en
komt de sport- en spelbus van de
gemeente op dinsdag en donderdag
tussen de middag op school.
Er zijn ook activiteiten die we zelf
organiseren met materialen die
beschikbaar worden gesteld door de
gemeente.
We hopen op een gezellige, actieve
en leerzame week.

Nieuwe leerling
In groep 1c is Levi v.d. Bosch
gekomen, hij is een broertje van
Thijs uit groep 3. Welkom Levi, fijn
dat je bij ons op school bent
gekomen.

Schoolreis
Groep 1 en 2
Bestemming:
Dierenpark Amersfoort
Vertrek vanaf school: 9.00 uur
Aankomst school: 15.15 uur

Eikenprocessierups
Op deze foto
ziet u de opa
van Fenna en
Lorena aan
het werk om
de rupsen
weg te halen.
Het hele
schoolplein is
weer rupsvrij. Heel hartelijk dank
dat u dit heeft willen doen, de
kinderen kunnen nu weer fijn
spelen!

Groep 3, 4 en 5
Bestemming: Ouwehand Rhenen
Vertrek vanaf school: 9.00 uur
Aankomst school: 16.00 uur

Petrus heeft hierbij een prachtige
droom met een waardevolle
betekenis!

Groep 6 en 7
Bestemming: Avonturenpark
Hellendoorn
Vertrek vanaf school: 8.45 uur
Aankomst school: 16.15 uur
U ontvangt van de
groepsleerkrachten ook nog verdere
praktische informatie.

Vakantierooster
Het vakantierooster voor het
cursusjaar 2019/2020 ziet er als
volgt uit:
Datum
2 sept
21-25 okt
23 dec-3 jan
24-28 feb
10-13 apr.
27 apr– 8 mei
21+22 mei
1 juni
20 juli-28 aug

Eerste schooldag
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

Streetwise
Op woensdag 5 juni kwam de ANWB
verkeerseducatie geven op school.
De kinderen hebben veel geleerd
over de remweg, oversteken en
veiligheid. De kinderen van groep 3
en 4 hebben een fietshelm
gekregen. We hopen dat de
kinderen hem op hebben als ze gaan
fietsen.

Overblijven
Bij deze nieuwsbrief zit het
aanmeldingsformulier voor
overblijven in het nieuwe cursusjaar.
Wilt u de brief goed doornemen.
Wanneer u uw kind(eren) wilt
aanmelden, vult u dan de
achterzijde van het formulier
volledig in en lever deze zo spoedig
mogelijk in bij de leerkracht. Het
inleveren kan tot donderdag 13 juni.
De overblijfcoördinatoren gaan
daarna aan de slag om het nieuwe
rooster te maken.
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
25 t/m 27 september 2019.

Verjaardagskalender
juni
juni
7
7
8
14
15
16
16
17
18
19
20
20

Naam

Groep

Florian van Blankers
Dave Jonkers
Jessica Morren
Eelco Top
Lynthe Meurs
Meia Sloof
Gerben Top
Ramon van Essen
Kevin v.d. Bosch
Jasmin van Essen
Naomi Bosch
Sophie van Kooten

4/5
3a
8a
7a
4/5
1/2b
5a
4/5b
8a
7/8
3b
4a

Agenda

Wenmiddag groep 1-3
We geven alvast door dat op
donderdagmiddag 11 juli de
wenmiddag gepland staat voor de
leerlingen van de toekomstige
groep 1 t/m 3.
Dit betekent dat wanneer uw kind
nú in groep 3a of 3b zit, hij of zij
deze middag vrij heeft.

10 juni

Kinderen zijn vrij,
Pinksteren

11-14 juni

Smart&fit week

17 juni

Schoolreis

1 juli

Gebedskring

9 juli

Schoonmaakmiddag

9 juli

Musical groep 8

10 juli

Schoonmaakmorgen

11 juli

Wenmiddag groep 1-3

11 juli

Schoonmaakavond

16 juli

Rapport mee

16 juli

Afscheidsavond gr. 8

18 juli

Vossenjacht

19 juli

Sing-Out

19 juli

Gr 5-8 middags vrij

22 juli

Zomervakantie

2 sept

Eerste schooldag

