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Do 21 juni

Fayrouz Abdelaziz (12 jaar) - groep 8 - A
Jimmy Baijens (10 jaar) - groep 5 - A
Thijs Vasen (10 jaar) - groep 6 - B
Peter Sanders (29 jaar)
Za 23 juni Robin van Harn (5 jaar) - groep 1 - A
Ma 25 juni Manolya Dagdeviren
Wo 27 juni Elif Dikkaya (6 jaar) - groep 2 - C

Herhaling inschrijvingen en verhuizingen
We zijn klaar met de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar. Van de groepen waar iets aangepast of
veranderd wordt zijn de ouders geïnformeerd middels een bijeenkomst.
Op dit moment zijn de leerkrachten en IB-ers bezig met de leerlingenlijsten van de groepen, zodat we
volgende week een juiste leerlingenlijst kunnen mailen. De leerkrachten zijn aan de groepen gekoppeld en
het laatste stukje waar we mee bezig zijn is de huisvesting van de groepen in de school en de nieuwe
vleugel in onze buurschool.
Als u uw kind nog in wil schrijven, wilt u dat dan z.s.m. doen, zodat we een prognose kunnen maken voor de
komende jaren. Gaat u verhuizen, laat het weten, want dan passen we het aan op de groepslijsten en
kunnen we wellicht nog zij-instromers een plekje geven.

Bedanken van de ouders die ons dit jaar geholpen hebben met allerlei activiteiten
Aan het eind van het schooljaar willen we de ouders die ons dit jaar geholpen hebben in en buiten de
groepen, met klusjes, schoonmaken, etc. extra in het zonnetje zetten door voor hen iets te organiseren.
We hebben meestal een activiteit voor de ouders. De bedankactiviteit wordt op vrijdag 13 juli gehouden. U
ontvangt van ons nog nadere informatie omtrent de tijd en de activiteit.
Afsluiting laatste talentencircuit
Volgende week vrijdag(29-06) is de laatste ronde van ons vierde talentencircuit. Ook deze ronde zijn alle
ouders, opa’s en oma’s uitgenodigd om te komen kijken. De kinderen hebben drie vrijdagmiddagen hard
gewerkt en staan te popelen om een aantal aspecten hiervan te laten zien. Voor de middenbouw(groepen
3 t/m 5) is iedereen uitgenodigd van 13.10 u. – 13.30 u. Voor de bovenbouw(groepen 6 t/m 8) is dit van 14.10
u. – 14.30 u. Uw kind kan u vertellen waar u wordt verwacht. Wij hopen op veel belangstellenden!

Wenochtend op woensdag 4 juli
Op woensdag 4 juli gaan de kinderen kennismaken in hun nieuwe groep en met hun nieuwe leerkracht. Ze
worden om 8.30 uur bij hun nieuwe groep verwacht en we zullen aangeven waar de groepen voor deze
dag zitten (dit omdat de verbouwing nog niet klaar is).
Om 10.00 uur gaan de kinderen terug naar hun eigen 'oude groep'. Kinderen die nieuw zijn op deze dag
kunnen in overleg met de leerkracht of opgehaald worden of blijven na 10.00 uur.
Afsluiting Operajaar
Alle kinderen krijgen hebben een programmaboekje en een polsbandjes dat toegang geeft tot het
feestterrein gekregen. Uw kind mag zoveel belangstellenden meenemen als het wil. Er moet echter 1 kind
met een polsbandje mee naar binnen lopen.
Alle kinderen krijgen een gekleurd T-shirt van school in het kader van de opera (de ouders die een T-shirt
besteld hadden krijgen hun geld terug- 2,50 euro). De kinderen mogen het T-shirt houden.
Er zijn verschillende optredens waarbij kinderen en teamleden van onze school aan deelnemen en
workshops en activiteiten voor kinderen.
Als u naar de voorstelling van de operazangers samen met het Ned. Philh. Orkest, kinderen van groep 7 en 8
van onze school wilt, dan kunt u bij Marjan vrijkaarten voor een plek in de grote zaal van het theater
afhalen. U mag zonder kaart niet naar binnen op last van de brandweer.
We hopen dat er veel ouders, kinderen en andere belangstellenden komen.
Ouderbijdragen
Inmiddels is het schooljaar alweer bijna voorbij en is er een aantal projecten en excursies gedaan in de
bouwen en de groepen. De feesten dit jaar waren ook weer een daverend succes, dankzij de steun en inzet
van de Ouderraad. Het had allemaal niet gerealiseerd kunnen worden als de ouderraad uw ouderbijdrage
had mogen ontvangen.
Er is nog een aantal gezinnen dat nog open staat. Misschien is het even aan uw aandacht ontglipt, maar
zou u alsnog een machtiging willen invullen?
Contant betalen aan Marjan mag ook en mocht het voor u lastig zijn om te betalen, laat het aub weten.
We kunnen eventueel in een persoonlijk gesprek naar oplossingen zoeken.
U wordt de komende weken benaderd door Marjanj met de vraag of u de ouderbijdrage nog gaat
betalen.
We waarderen het enorm dat onze ouderraad zich zo inzet voor de kinderen en het geld, zo goed besteedt.
Het gaat juist om de extraatjes die het zo fijn maken. En..... u hoeft niet apart te betalen voor excursies
(behalve het afscheidskamp in groep 8) De 45 euro is inclusief alle extra's.

