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Geachte ouders/verzorgers,

Johan de Kreijstraat 2

Vorige week zijn de kinderen van groep 8 op kamp geweest. Samen met een
aantal andere leerkrachten heb ik een stukje daarvan meegekregen, doordat
we te gast waren op de bonte avond. Dat was erg leuk! Er waren vele
talenten te zien en er is veel gelachen. Wat een leuke afsluiting van de
basisschooltijd is dit toch! Via deze weg willen we alle ouders die -overdag
of ’s nachts- in wat voor vorm dan ook hebben geholpen, nogmaals heel
hartelijk bedanken!
Volgende week hebben de kleuters zomerfeest en gaan we met groep 3 t/m
7 op schoolreis. Daar hebben we allemaal al veel zin in. De leerlingen van
groep 8 zijn die dag vrij. De nieuwsbrief komt om die reden volgende week
op dinsdag uit. Fijne week allemaal!
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Met vriendelijke groet,
Jaco Vink, Elwiena Bouman en Bert Fredrikze

Ledenvergadering
Op donderdag 29 juni wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden, uitnodiging volgt nog. Vanaf 15 juni ligt
de jaarrekening ter inzage op school. Indien u die wilt inzien kunt u een afspraak maken met Margriet
Leendertse
Spreekweek
Dit jaar willen we proef gaan draaien met een nieuw fenomeen: de spreekweek.
Omdat we het belangrijk vinden dat u aan het einde van het schooljaar ook met de leerkracht(en) kunt spreken
als daar aanleiding toe is, bieden we in de week van 26-30 juni u de mogelijkheid om een gesprek te hebben met
de leerkracht. Dat kan elke dag na schooltijd tussen 15.45 en 17.00 uur. Op woensdag en vrijdag gelden andere
tijden in overleg met de leerkracht. Wanneer u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, dan kunt u voor 22
juni contact opnemen met de leerkracht. Het kan ook zo zijn dat de leerkracht contact met u opneemt.
Als dit een goede manier is om met u te communiceren, gaan we ook zo’n spreekweek organiseren in november,
zodat de eerste periode in het jaar niet zo lang is als dit jaar het geval was.
Dus als het nodig is om een leerkracht te spreken, dan bent u van harte welkom als u eerst even contact
opneemt.
Ruimtevaartplaatjes
De juffen van groep 3 willen iedereen die zo enthousiast mee heeft gespaard heel hartelijk bedanken hiervoor!
We hebben een aantal boeken vol gekregen en zelfs nog plaatjes over. Mist iemand nog een bepaald nummer?
Kom dan even langs bij groep 3, misschien zit hij er tussen.

Zending
Afgelopen week werd er precies 60 euro opgehaald. Het spaarvarken op de plank wijst nu ongeveer 350 euro
aan. Volgende week maandag is er de schoolreis voor midden-en bovenbouw en het zomerfeest voor de kleuters.
Daarom halen we het zendingsgeld op dinsdag 20 juni op!! Bedankt voor uw aandacht.
Dorpskamer
Op donderdag 15 juni van 15.15 - 17.00 uur is de Speelkamer geopend en van 18.30 - 19.30 uur is er schaken
voor leerlingen van groep 5 t/m 8.

Thema kleuters:
Thema groep 1: Zomer
groep 2: Zomer
Leefstijlthema groep 1-8
Lekker gezond
Repetitie
Groep 5: Aardrijkskunde topo
Groep 6: Geschiedenis
Afwezig
Woensdag: Juf Margreth v.d. Oever, inval
Juf Lineke den Boer

Huiswerk
Groep 4: Oefenen tafel van 9
Groep 5 t/m 8: Oefenen spellingwoorden met het
computerprogramma Bloon
Deze week leren we
Liedboek 442:1
Nieuw op de website
- Projectweken

