Week 24- jaargang 2016-2017

Verjaardagen
Sarah Willemse
Matthew Vonk
Jarne Mink

26 juni
20 juni
2 juli

4 jaar
12 jaar
7 jaar

Eindfeest
Donderdag 6 juli van 8.30 uur tot 12.00 uur is het eindfeest. Het thema is dit jaar “Feest”.
De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang.
Het zou leuk zijn als de kinderen deze dag verkleed naar school komen. Ook zijn we nog op zoek naar
ouders die deze dag willen helpen! Graag opgeven bij de leerkracht.
Afscheid juf Sandra en juf Marieke
Woensdag 5 juli om 12.00 uur nodigen we alle ouders uit om onder genot van een hapje en een drankje
een handje te schudden aan juf Marieke en juf Sandra.
Schoonmaak groep123
Op maandag 3 juli en dinsdag 4 juli mogen ouders met poetsdoeken, emmertjes naar school komen om
de klas weer eens flink te poetsen. Vele handen maken licht werk. Indien u liever thuis poets kunt u een
zak met speelgoed mee naar huis nemen. De koffie en thee staat klaar!
T-shirts schoolreisje
We hebben een fantastisch schoolreisje achter de rug. De kinderen hebben echt genoten in Toverland.
Zou iedereen het school t-shirt kunnen wassen en weer in kunnen leveren? Ook missen we nog een
aantal t-shirt, dus als u thuis even u kasten nakijkt, dan hebben we volgend jaar weer t-shirts genoeg.
Verjaardag juf Nori
Vrijdag 23 juni viert juf Nori haar verjaardag in groep 123. De kinderen mogen verkleed komen.
De kinderen hoeven deze ochtend geen eten en drinken mee te nemen.
Zomer in Gelderland
Donderdag 17 augustus komt “Zomer in Gelderland” naar IJzendoorn. Wij zouden het heel leuk vinden
om met een aantal kinderen van de school mee te lopen met de optocht. (We verzamelen om 16.00 op
school). Ook is het fijn voor ons om te weten wie er mee zou willen lopen. Je kunt je opgeven bij de
leerkracht.
Rapporten
Woensdag 21 juni hebben de kinderen van groep 1 t/m 8 hun rapport mee naar huis gekregen.
Ouders die nog graag een gesprek willen hebben, kunnen dit bij de leerkracht aangeven.
Bedankt
Via deze weg willen we alle ouders vast bedanken voor de hulp van het afgelopen jaar. We hopen
volgend schooljaar weer op u te rekenen.
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Activiteiten
Belangrijke

data

Vrijdag 23 juni
Verjaardag juf Nori
Maandag 3 juli en dinsdag 4 juli
Schoonmaak groep 123
Dinsdag 4 juli
’s avonds musical groep 6/7/8, 18.00 uur zaal open
Woensdag 5 juli
Om 12 uur afscheid juf Sandra en juf Marieke
Donderdag 6 juli
Eindfeest : Alle kinderen om 12 uur vrij
Vrijdag 7 juli
Laatste schooldag: Alle kinderen om 12 uur vrij
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Beste ouders,
Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die tijdens de zomervakantie niet lezen 1 à 2 AVI-niveaus
terugvallen. Dit wordt ‘zomerverval’ of ‘zomerdip’ genoemd. Het is dus belangrijk om ook in die lekker
lange zomervakantie te blijven lezen!
Om te voorkomen dat uw kind deze terugval krijgt organiseert bibliotheek Rivierenland de
Zomerleesrace. Tijdens de zomervakantie lezen de kinderen 3 boeken en voor de boeken die zijn
gelezen kan een stempel worden gehaald in de bibliotheek. Help uw kinderen lezend de zomer door en
stimuleer hen om aan deze activiteit mee te doen!
De deelnemers aan de Zomerleesrace maken kans op een leuke prijs die uitgereikt zal worden na de
zomervakantie. Op school zal de lees/mediacoach aandacht besteden aan de Zomerleesrace en de
deelnameformulieren uitdelen. Zie bijgevoegde folder voor meer informatie
Wist u dat het lidmaatschap voor de bibliotheek tot 18 jaar helemaal gratis is!Schrijf uw kind snel in via
https://www.bibliotheekrivierenland.nl/service/word-lid.html
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