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Opening bieb op school

Biebouders gevraagd

Op 8 mei is onze bieb geopend. Wat een
mooi feest met de kinderen, ouders en de
burgemeester! We zijn er trots op dat de
kinderen nu tweemaal per week kunnen
kiezen uit alle kasten. Er komen nog
steeds nieuwe boeken bij!

We zijn gestart met een aantal
enthousiaste biebmoeders die nu
wekelijks een uurtje klaar zitten achter de
scan en de boeken weer netjes in de
kasten zetten. Eenmaal per week een
uurtje is niet niks, daarom doen we een
oproep voor meer biebouders. Dan wordt
het bij een aantal aanmeldingen al gauw
een uurtje per maand in plaats van per
week. Stuur een mailtje naar juf mienke:
mgosselt@skolo.nl en we delen je graag
in, rekening houdend met werkdagen.

Schoolreisje/Schoolkamp gr. 8
Inrichting hal
Naast de bieb heeft de gehele hal een
metamorfose ondergaan, waar we erg blij
mee zijn. Bij de groepen 3 en 4 zijn de
stille werkplekken vernieuwd, in de hal
staan nieuwe (hoge) en ronde tafels, en
ook aan de nieuwe treinstellen wordt al
veel samengewerkt. De kinderen hebben
op deze manier veel keus bij het kiezen
van een eigen, fijne werkplek!

Afgelopen donderdag zijn de kinderen van
de groepen 0/1 t/m 6 op schoolreisje
geweest, wat hadden we een geluk met
het weer! De kinderen hebben zich weer
goed vermaakt, het was een prachtige
dag! Ook het kamp van groep 8 was een
groot succes, op de fiets naar Buurse.

Vanuit de MR
Onlangs hebben wij in de MR de
tevredenheidslijsten geëvalueerd. U
ontvangt hier later deze maand een
terugkoppeling van per mail.
Aankomend jaar zal de vacature van
Maarten Mijwaart in de MR moeten
worden opgevuld. De nummer twee van
de afgelopen verkiezing stelt zich
beschikbaar. Bij meerdere
belangstellenden horen wij dit graag!
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Sportdag

Nieuwe leerlingen

Vandaag was onze sportdag. Prachtig
weer en topinzet van de kinderen maar
ook van de leerkrachten en ouders!
Volgend jaar organiseren we de sportdag
op de dag van de Koningsspelen.

Aankomend jaar vinden zo’n 140
leerlingen de weg naar De Wegwijzer, een
heel mooi aantal waar we blij mee zijn! We
zijn al volop bezig met de groepenverdeling van volgend jaar. Mochten er
zich nog leerlingen in 2019-2020 willen
inschrijven, dan horen wij dit graag zsm J.

Agenda
Vrijdag 7 juni
Maandag 10 juni
Dinsdag 11 juni

Bezoek brandweer
2e pinksterdag (vrij)
Studiedag
Alle kinderen vrij

Dinsdag 11 juni

Start avondvierdaagse
(t/m zaterdag 15 juni)
Eindevent energycircuit
team Energiewijzer

Woensdag 12 juni

Citoscore
Groep 8 heeft vorige week de Cito-uitslag
ontvangen. De richtlijn waar de school
boven moest zitten is weer goed gelukt!
De klas heeft naar verwachting gescoord.
Ze hebben er hard voor gewerkt, wij zijn
trots op de kids!

Ouderbedankochtend
Woensdag 19 juni om 11.15 uur van allen
harte welkom in de hal voor onze jaarlijkse
ouderbedankochtend, omdat wij superblij
met jullie zijn! Hopelijk tot dan.

Vrijdag 14 juni
Woensdag 19 juni
Donderdag 20 juni
Dinsdag 25 juni
Donderdag 27 juni
Maandag 1 juli
Donderdag 4 juli
Dinsdag 9 juli
Vrijdag 12 juli

Beroepenmiddag
Ouderbedank-ochtend
11.15 uur / Beeball
Groot werkmoment
Alle kinderen middag vrij
ZorgAdviesplein
(8.30 – 9.30u)
Rapporten mee (ipv. 1 juli)
Oudergesprekken
Oudergesprekken
Musical groep 8 (info volgt)
12 uur: Zomervakantie!

Hartelijjke groeten namens het hele team

Daniële Ossenvoort
Michelle Homburg
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