Week 18- jaargang 2016-2017

Verjaardagen
Juf Marieke

10 mei

Sportdag groep 5 t/m 8
Op donderdag 18 mei is het weer tijd voor de jaarlijkse sportdag op Sportpark “de Leede” in Kesteren.
Groep 5 en 6 gaan ’s ochtends sporten. Ze vertrekken om 8.15 uur van school en zijn rond 12.15 uur
weer terug op school. Ze worden uiterlijk om 13.30 uur weer op school verwacht.
Groep 7 en 8 gaan ’s middags sporten. Zij vertrekken rond 12.30 uur en zullen rond 16.30 uur terug op
school zijn. De kinderen nemen hun lunch mee en lunchen op school.
Groep 4 gaat ‘s ochtends naar groep 1/2/3
Groep 6 gaat ’s middags naar groep 4/5
Ideeënbus
De ideeënbus hangt al een aantal weken in de school. In de bus zaten een hoop briefjes met goede
ideeën en positiefjes. Zo was er een idee om de stenen bij het klimrek weg te halen. Dit idee is bij de
gemeente neergelegd. Dit omdat de gemeente verantwoordelijk is voor de stenen. Hier wordt nog aan
gewerkt maar op het moment weten we nog niets.
Er waren gelukkig ook een hoop positiefjes te vinden in de bus. Er zaten verschillende positiefjes in over
wat een leuke school het is. Ook zijn de kinderen lief tegen elkaar.
Het is erg leuk om te zien dat er veel ideeën en positiefjes ingeleverd zijn. Zo kunnen we de school nog
leuker maken!
Luizencontrole
Donderdag 8 juni is er weer een luizencontrole. Graag geen gel, of moeilijke vlechtjes deze dag. Het is
handig om u kind tussendoor ook een keer te controleren. Als u daarbij toch een keer luizen ontdekt zou
u dit dan willen doorgeven aan de leerkracht. Er kan dan een extra luizencontrole komen om verdere
verspreiding te voorkomen. Door zelf thuis actief hiermee bezig te zijn, helpen we de luizenmoeders.
Herinnering: Ruilbeurs
In de vergaderingen van de leerlingenraad is naar voren gekomen dat de kinderen de ruilbeurs graag
weer terug zouden zien. Vandaar dat op woensdag 17 mei de ruilbeurs is.
De kinderen gaan thuis op zoek naar spullen (geen waardevolle spullen), waar ze niet meer mee spelen
en wel zouden willen ruilen. Dit nemen ze in een grote tas op woensdag 17 mei mee naar school. Ook
nemen ze een kleedje en een naambordje mee.
Om 11.15 uur gaan we met z’n allen naar buiten en mogen de kinderen de spullen op hun eigen kleedje
uitstallen. Na 5 minuten rondkijken kan er geruild gaan worden.
Om 12.30 uur mogen de nieuwverworven spullen mee naar huis.

Activiteiten
Belangrijke

data

Woensdag 17 mei
Ruilbeurs
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Donderdag 18 mei
Sportdag groep 5/6/7/8
Donderdag 25 mei en vrijdag 26 mei
Hemelvaart vakantie
Vrijdag 2 juni
Koffieochtend om 8.30 uur.
Maandag 5 juni
Tweede pinksterdag
Dinsdag 6 juni
Spoenk studiedag: alle kinderen zijn vrij
Woensdag 7 juni
Studiedag: alle kinderen zijn vrij
Donderdag 8 juni
Luizencontrole
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