Verlof
Maandag 23 mei heeft juffrouw Lia
Tabeling verlof. Zij wordt vervangen
door juffrouw Marjan Streefkerk.
Vrijdag de 27e heeft juffrouw Sabine
Veltman verlof. Het is nog niet bekend wie haar gaat vervangen.

Onze jarigen
Delano Labrie
Rowen de Lang
Koray Kayalik
Jaylan Sint Jago

24 mei 6 jaar
24 mei 9 jaar
25 mei 12 jaar
29 mei 8 jaar

Programma OUDERKAMER
Maandag 23 mei is er promotie
van gezondheid- en verzorgingsproducten. ALLE ouders zijn hierbij van harte welkom!
In de Ouderkamer is er elke week
een activiteit voor ouders. Gastvrouw is Munise. Zij is van Stichting Aanzet en begeleidt de activiteiten.

>> Peuternieuws <<
Het thema is nu BOER BORIS OP VAKANTIE. We
doen allerlei activiteiten rond dit thema.
Deze week hebben we de tractor
met aanhanger en spelen dit
verhaal uit. Op de wanden ziet
u de woorden die betrekking
hebben op het thema.
31 mei vieren we het 25-jarig jubileum van Fadime. Ze is dan zolang speelzaalleidster. U krijgt
nog een uitnodiging.
Wilt u voor ons doosjes en schone melkpakken
sparen?

Data om
7 juni
8 juni
24 juni

te noteren
MR-vergadering
Spreekuur CJG
Groepen 1 t/m 8 vrij

Jaargang 17
23 t/m 29 mei 2016

Geslaagde schoolreis
Afgelopen donderdag zijn de kinderen van de groepen 1 t/m 6 op
schoolreis geweest. De groepen
1 t/m 3 zijn naar Plaswijck geweest en de groepen 4 t/m 6
naar Avifauna.
Het was een geslaagde dag. De
kinderen hebben veel gezien, gedaan en gelachen. Z.s.m. zullen
de foto's op onze schoolwebsite
staan.
Wij willen de begeleiding bedanken voor de goede zorgen.
Ook het schoolkamp van groep 7

Communicatie verbeteren of
uw bedrijf beter zichtbaar maken?

en 8 was geslaagd. De kinderen hebben het super leuk
gehad.

Literatuurproject
1 voor Communicatie
Jozet Niehof
M 06-3838 5749
E jozet@1voorcommunicatie.nl
W www.1voorcommunicatie.nl

Huijgensstraat 64
Tel . 434 99 68

Maandag 23 mei gaan de kinderen van groep 5 naar de bibliotheek voor een literatuurles. In juni zal er een vervolgles worden gegeven.

