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Zomerse afsluiting
Wel eens gehoord van spijkerbroek hangen? Nee? Dan moet je beslist komen!
Op vrijdag 28 juni van 16.00 tot 18.00 uur is er een gezellige middag voor
alle ouders en kinderen van onze school.
Met je familie een kunstwerk maken of gaan jullie voor de fotoshoot? Wat kiezen jullie?
Natuurlijk is er ook wat te drinken en zijn er, tegen een kleine vergoeding, lekkernijen te verkrijgen.
Wij hebben er ontzettend veel zin in en hopen dat jullie allemaal tijd vrij maken om aanwezig te zijn,
dit feestje wil je niet missen!
Tot 21 juni kunt u zich aanmelden via de brief die is uitgedeeld.

Oud papier
Er wordt veel oud papier opgehaald en ook gebracht naar school. Heel erg bedankt
daarvoor, want daardoor kunnen we voor de leerlingen extra materialen aanschaffen. Om
de hoeveelheid op te kunnen slaan, is het nodig dat het papier in dozen zo efficiënt mogelijk
in het hok wordt opgepakt. Elke eerste donderdag van de maand wordt het hok leeg
gemaakt waar vaders vrijwillig bij helpen.

Schoolreis
Groep 1 en 2 gaan op 4 juli op schoolreis.
Groep 3-4-5-6 gaan op 27 juni op schoolreis.
Groep 7 gaat op 11 en 12 juni op kamp.
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E-books voor het hele gezin met de Vakantie Bieb
Dankzij de Vakantie Bieb blijven duizenden kinderen in de
zomer doorlezen. Dat is een geweldige ontwikkeling, want
doorlezen in de zomer voorkomt een terugval van het
AVI-niveau.
De Vakantie Bieb stimuleert kinderen om te lezen tijdens de
zomervakantie en biedt een brede selectie van maar liefst
50 e-books voor het hele gezin. De Vakantie Bieb-app is een
zomercadeautje van de Bibliotheek en gratis te downloaden
in de App Store en Google Play Store. U hoeft hiervoor geen
lid te zijn van de bibliotheek.
De Vakantie Bieb opent op 1 juni. Vanaf 1 juli zijn ook de
boeken voor volwassenen beschikbaar. De Vakantie Bieb is
geopend tot en met 31 augustus.

Musical groep 8
Groep 8 is druk aan het oefenen zoals u misschien al gemerkt heeft. Dit jaar spelen wij de
musical ‘Bende op de camping!’ De uitnodigingen voor de ouders volgen nog. In het
bijzonder willen wij www.feestwinkelxl.nl bedanken voor de sponsoring in de vorm van een
shoptegoed.
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Data
3 juni t/m 6 juni

Avondvierdaagse

6 juni

oud papier

10 juni

Pinksteren. Leerlingen zijn vrij

11-12 juni

groep 7 schoolkamp

28 juni

Gezinsactiviteit

Jarigen in juni
3
5
6
8
10

Lef Nabers
Luuk Schinkel
Kaylee Borkent
Jelle Nijhuis
Kjeld Wesseling
Lasse Wesseling
Kiran Bont
Demiray Sen
12 Jayden van Aken
13 Tom Hannink

15

17
23
24
28
29

Cas van Kleef
Eva van Kleef
Mehdi Zeraïria
Lieke Nijhuis
Elise van der Laan
Belva Fareiba
Stije Bont
Stijn Zwaneveld
Pepijn Dijk
Fynn Lentfert
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