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MAANDAG 25 JUNI 2018  

 

Koffie inloop 

Mocht u een vraag hebben dan kunt u aanstaande woens-
dagochtend 27 juni terecht bij directie, IB en MR van 8:15 

uur tot 9:00 uur.  
Mocht u geen vraag hebben, maar wel graag een kopje kof-

fie lusten uit ons nieuwe koffiezetapparaat, dan bent u ook 
van harte welkom:-) 

 
Studiedag  

Afgelopen vrijdag heeft het team een studiedag gehouden. 
We hebben de boel weer op de rit voor komend schooljaar.  

Binnenkort ontvangt u de jaarplanning voor schooljaar 2018-2019. 
 

Schoonmaak 
Tijdens de studiedag zijn de vloeren van groep 3/4, 5/6 en 7/8 weer blinkend 

schoon gemaakt. De rest van de vloeren wordt in de zomervakantie gedaan. 

De ouders van groep 1/2 hebben een mail gehad m.b.t. de schoonmaak van de 
kleutermaterialen. Alle hulp hierbij is welkom! 

 
Eindfeest 

5 juli vieren alle juffen en de meester hun verjaardag. Het wordt een gezellige dag 
met als thema ‘zomer’. De kinderen mogen die dag allemaal zomers verkleed naar 

school komen. In plaats van een cadeautje willen we vragen of u uw kind iets mee 
kunt geven voor de lunch/ picknick. Een aantal lekkere hapjes waar we een over-

heerlijk buffet mee kunnen samenstellen. Wij hebben er al heel veel zin in! 
 

Ouderbijdrage 
Voor het vieren van het Sinterklaasfeest, het kerstfeest, Pasen, de Koningsspelen, 

voor de kers op de taart bij projecten vragen we van u jaarlijks de ouderbijdrage. 
Zonder de bijdrage van u is dit niet mogelijk. Voor een aantal kinderen is, na een 

herinneringsbrief, de ouderbijdrage nog niet overgemaakt. Voor de kinderen die het 

betreft ontvangen de ouders deze week opnieuw een mail. Mocht u het niet kunnen 
betalen dan zijn daar mogelijkheden voor. Voor uitleg hierover kunt u terecht bij juf 

Jeanette. 
 

Bouw, beleef, geniet 
Voor de vakantie vindt een eerste gesprek plaats over nieuwe speeltoestellen op 

het plein. Aangezien groep 8 hier niet meer van kan profiteren, hebben we alvast 
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sport- en spelartikelen voor de bovenbouw besteld. Sinds vorige week zijn ze daar 
al enthousiast mee aan het spelen. 

 
Leesouders gezocht 

Voor komend schooljaar zijn we weer op zoek naar ouders die het leuk vinden om 
één op één met kinderen te lezen. Dit kan op dinsdag-, woensdag- en donderdag-

ochtend tussen 8:45 uur en 9:15 uur. U kunt zich hiervoor opgeven door te reage-
ren op deze mail of bij juf Chantal. 

 
 

 

 
 


