16-05-2018
Agenda:
14 t/m 25 mei
16 mei
21 mei
24 mei
28 juni
2,3,4 juli
26 juli of 10 juli
6 t/m 9 juli
17 juli
18 juli
20 juli

Projectweken thema: Water!
Schoolkorfbaltoernooi
Pinksteren leerlingen vrij
Presentaties projectweken thema: Water!
Klassenavond Muziek (hele school)
Bovenbouw kamp Meester Jan en Juf Diana
Schoolreis bovenbouw Meester Jacob
Leerlingen vrij
Groep 1 t/m 5 schoolreisje
Meesters- en Juffen-dag
Laatste schooldag

Projectweek Water!

Verjaardagen April

Deze week en volgende week zijn de leerlingen
door de hele school bezig met het project Water!
Er zijn vele activiteiten binnen en buiten de school
georganiseerd voor de leerlingen. Graag willen wij
iedereen laten zien waar we mee bezig zijn
geweest deze twee weken.

18
26
10
23

Wij nodigen u dan ook uit op donderdag 24 mei
van 17:00 tot 18:00 om het project af te sluiten
met proefjes, presentaties, foto’s en leuke water
activiteiten. U bent allen van harte welkom!

De kinderen van de groep van Meester Jan en Juf
Diana gaan 2,3 en 4 juli op kamp.

Op 28 juni geven alle leerlingen van de school een
presentatie voor hun ouders. Bij deze alvast een
vooraankondiging. Jullie zijn tijdens deze avond
van harte uitgenodigd om naar onze presentatie te
komen kijken. Het thema van deze avond is
Muziek. De leerlingen worden begeleidt door
Meester Sander. Meester Sander geeft al een
aantal weken muzieklessen op school en zal deze
afsluiten met een presentatie voor de hele school.

De kinderen gaan op kamp naar Diever en zullen
verblijven op de accommodatie het Kasteel.

Zet u 28 juni van 19:00 tot 20:00 vast in uw
agenda? Verdere informatie volgt nog.

Kamp Bovenbouw.

Meester Jan en Juf Diana zullen de ouders en de
kinderen ruim van te voren informeren over het
kamp!

mei
mei
juni
juni

Joart van der Wal
Joey Tjassing
Kane Jongschaap
Julian Pieters

Klassenavonden!

Avondvierdaagse.

Ossenzijl.

In de bijlage vindt u een brief met een
aanmeldingsformulier voor de avondvierdaagse.
Net als voorgaande jaren zal dit door ouders
georganiseerd worden en lopen wij als school niet!

Morgen gaan de kinderen van groep 5 t/m 8 naar
Ossenzijl om daar een activiteit te doen met het
thema Water! Omdat we op de fiets gaan vragen
wij een ieder om goede schoenen aan te doen, wat
extra eten en drinken mee te geven. Let ook even
op de weersvoorspelling en doe wat laagjes aan
zodat we ons aan kunnen passen aan het weer.

Schoolreisje Bovenbouw.
De groep van Meester Jacob gaat op schoolreisje
op 26 juni of 10 juli. Omdat het schoolreisje
weerafhankelijk is en we natuurlijk gaan voor mooi
weer wordt gekeken wat de beste datum is. De
ouders en de kinderen van de bovenbouw horen
zo snel het kan wanneer het schoolreisje is.
Schoolreisje groep 1 t/m 5.
De kinderen van groep 1 t/m 5 gaan op 17 juli op
schoolreisje.

Aanwezigheid Martine van Vondel en Tineke Schepers.
Maandag
21 mei ‘18
Leerlingen vrij

Dinsdag
22 mei ‘18
Tineke De Triade

Donderdag
24 mei ‘18
Tineke De Triade

29 mei ‘18
Tineke De Triade

Woensdag
23 mei ‘18
Martine
De Kampingerhof
30 mei ‘18
Martine De Triade

28 mei ‘18
Tineke
De Kampingerhof
4 juni ‘18
Tineke De Triade

5 juni ‘18
Tineke
De Kampingerhof

6 juni ‘18
Martine
De Kampingerhof

7 juni ‘18
Tineke
De Kampingerhof

31 mei ’18
Tineke De Triade

Vrijdag
25 mei ‘18
Tineke
De Kampingerhof
1 juni ‘18
Tineke
De Kampingerhof
8 juni ‘18

