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Heeft u ook genoten van de mooie Pinksterdagen? Nu zijn we het laatste
blok tot de zomervakantie gestart. Dat betekent dat we alles aan het
regelen zijn voor de overgang naar het volgende schooljaar: formatie,
klassenverdeling, leerlingen plaatsen, schoolgids etc. Hierbij past ook de
overdracht naar de nieuwe directeur, Johan Stam. Hij komt meerdere malen
op school om al vast mee te denken over belangrijke onderwerpen voor
komend jaar.
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Ook is dit de tijd van het schoolkamp van groep 8: Deze week zit deze groep
in het Brabantse Bergen op Zoom. We wensen hen een onvergetelijk leuk
kamp toe. Over 5 weken zijn we al weer toe aan afscheid nemen met de
musical. De tijd vliegt en kleintjes worden groot en zetten de stap naar het
voortgezet onderwijs.
Met vriendelijke groet,
Jaco Vink, Elwiena Bouman en Bert Fredrikze

Schroefjes/spijkers/moertjes/boutjes/etc.
Groep 3a en 3b/4b hebben voor de handvaardigheid les van aanstaande donderdag allerlei soorten kleine
schroefjes/spijkers/moertjes/boutjes/etc. nodig. Heeft u daar iets van over wat u kunt missen, dan zijn wij
daar heel blij mee. De spullen kunnen ingeleverd worden bij de leerkrachten van groep 3a en 3b/4b. Alvast
bedankt!
Ruimtevaartplaatjes groep 3
In de leesmethode van groep 3 zit een thema dat over de ruimte gaat. We zouden het heel leuk vinden om 2
boeken met ruimtevaartplaatjes vol te maken en deze bij de leesmethode te bewaren, zodat de kinderen van
groep 3 daar ieder jaar plezier aan kunnen hebben. De juffen hebben al heel wat plaatjes gespaard, maar we
zijn nog op zoek naar twee verzamelboeken, zodat we de plaatjes kunnen inplakken. Ook hebben we nog niet alle
plaatjes verzameld, dus heeft u nog plaatjes of een verzamelboek over, dan kunt u ons daar heel blij mee
maken. Alvast bedankt namens de juffen van groep 3.
Kamp groep 8
A.s. woensdag t/m vrijdag gaat groep 8 op kamp. We wensen hen heel veel plezier en gezelligheid. Maak er met
elkaar een mooi kamp van! Groep 7b zal dan les krijgen van juf Annemarie Verspuij.

MR
Dinsdag 6 juni heeft de MR weer een vergadering. Deze zal om 20.00 uur in de school plaatsvinden.
GAME ON 2017
Op donderdagochtend 8 juni gaan groep 6 en 7 naar GAME ON in de Evenementenhal te Gorinchem. We worden
daar met de bus naar toe gebracht.
GAME ON is een techniekmanifestatie waar de leerlingen kennis maken met verschillende beroepen. De
kinderen moeten zelf naar de Til komen, omdat daar de bus op ons wacht. Zij moeten daar uiterlijk om 8.10
uur zijn. Om ongeveer 11.30 uur zijn we weer terug en gaan we nog naar school tot 11.45 uur.
Op donderdagavond 8 juni van 18.00- 20.00 uur is er een avondprogramma waar u als ouder met uw
zoon/dochter naar toe kan gaan. Dan heeft u de mogelijkheid om nog andere pleinen te bezoeken. Adres
Evenementenhal, Franklinweg 2 in Gorinchem.
TSO
Het mailadres van de TSO is gewijzigd. Het juiste is l.kok@wasko.nl
Zieken
Juf Antoinette van der Garde is deze week afwezig. De noodzakelijke leerlingbegeleiding wordt met IB en RT
afgestemd.
Juf Marieke van Wijngaarden hoopt deze week met haar re-integratie te starten.

Zending
Het zendingsgeld van vorige week was € 82,Leefstijlthema groep1-8
Lekker gezond
Thema kleuters:
Thema groep 1: Zomer
groep 2: Zomer
Repetitie
Groep 6: Aardrijkskunde
Afwezig
Dinsdag: Meester Milan Maurer, inval meester
Bart van Beuzekom

Deze week leren we:
Liedboek 47: 1
Huiswerk
Groep 4: oefenen tafel van 9
Groep 5 t/m 8: Oefenen spellingwoorden met het
computerprogramma Bloon
Nieuw op de website
Open huis/ projectweek

