15-06-2018
Agenda:
18 t/m 29 juni
28 juni
2,3,4 juli
5 juli of 12 juli
6 t/m 9 juli
9 t/m 13 juli
17 juli
18 juli
20 juli

CITO toetsen in alle groepen
Klassenavond Muziek (hele school)
Bovenbouw kamp Meester Jan en Juf Diana
Schoolreis bovenbouw Meester Jacob en Juf Karin
Studiedagen. Leerlingen vrij
Rapportgesprekken
Groep 1 t/m 5 schoolreisje
Meesters- en Juffen-dag
Laatste schooldag. Leerlingen om 12:00 uur vrij!

CITO toetsen.

Verjaardagen

Vanaf maandag 18 juli starten alle groepen met
het afnemen van de CITO toetsen. Deze twee
weken zullen wij zo ontspannen mogelijk laten
verlopen. Mocht u toch spanningen merken bij u
kind meld dit dan bij de leerkracht van uw
zoon/dochter.

18 juni Dani ter Horst
23 juni Julian Pieters
3 juli Juf Tineke
9 juli Jesse de Glee
12 juli Sven Berkien
12 juli Monique Maat
14 juli Marweh Rastegar
21 juli Juf Akkelien
22 juli Nadine ten Berge

Rapportgesprekken.
In de week van 9 t/m 13 juli zullen de
rapportgesprekken plaatsvinden. U krijgt van de
leerkracht van uw zoon of dochter een uitnodiging
voor een gesprek.
Schoolreisjes en kamp.
De kinderen van groep 1 t/m 5 gaan dit jaar op
schoolreisje naar: Wildlands.
De kinderen van groep 6/7 gaan dit jaar op
schoolreisje naar: Schiermonnikoog.
De kinderen van groep 8 gaan dit jaar op kamp
naar: Het Kasteel in Diever.
De leerkrachten van de groepen zullen de ouders
ruim van te voren van informatie voorzien over
het verloop van het schoolreisje of het kamp.
Vis les.
De kinderen van de beide bovenbouwgroepen
hebben afgelopen woensdag vis les gehad. De
kinderen hebben eerst les op school gehad hoe je
moet vissen en welke vissen er allemaal in de
sloot zwemmen. Daarna hebben de leerlingen hun
hengel uitgegooid en zijn er diverse vissen
gevangen. De kinderen hebben een leuke dag
gehad!

Klassenavond muziek.
Op 28 juni 2018 geven alle kinderen van de
Triade een muziekvoorstelling. Deze
muziekvoorstelling is onder leiding van Meester
Sander. Wij nodigen jullie graag uit om naar jullie
zoon of dochter te komen kijken deze avond.
Wij gaan ervanuit dat alle leerlingen deze avond
op school zijn zodat ze mee kunnen doen aan de
voorstelling.
Zie bijlage van de nieuwsbrief voor de uitnodiging
voor deze avond. U mag het opgavestrookje
inleveren bij de leerkracht van uw kind.

Aanwezigheid Martine van Vondel en Tineke Schepers
Maandag
Dinsdag
Woensdag
18 juni ‘18
19 juni ‘18
20 juni ‘18
Tineke De Triade
Tineke
De Kampingerhof
Middag afwezig
25 juni ‘18
26 juni ‘18
27 juni ‘18
Tineke
Tineke de Triade
De Kampingerhof

Donderdag
21 juni ‘18
Tineke
De Kampingerhof
28 juni ’18
Tineke
De Triade

Vrijdag
22 juni ‘18
Martine
De Kampingerhof
Tineke de Triade
29 juni ‘18
Martine en Tineke
De Kampingerhof

