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Groene Schoolplein.
Tegen een kleine vergoeding zijn er op school tomatenplantjes, paprikaplantjes, sla en courgetteplantjes te
koop. Op=op. De opbrengst wordt besteed aan het Groene Schoolplein. Ze staan bij het lokaal van groep 1
en 2. Houd deze tafel ook de komende week in de gaten, want ook andere producten uit onze moestuin gaan
we tegen een kleine vergoeding binnekort verkopen.
Schoolreizen.
De schoolreisjes vorige week vrijdag zijn goed verlopen. Alle kinderen hebben deze dag enorm genoten. De
bestemmingen vielen goed in de smaak en we hadden prachtig weer. Nog steeds zijn er enkele gezinnen
die de ouderbijdrage nog niet betaald hebben, wij verzoeken u om dit voor de zomervakantie te
doen.
Social Media.
In onze schoolregels staat: We praten online en offline positief over elkaar. Dit verwachten we niet alleen
van onze leerlingen, maar van iedereen die een verbinding met onze school heeft.
Kindcentrum SamSam.
Vanaf 1 april 2019 is bij ons in het gebouw gevestigd kindcentrum SamSam. Dit kindcentrum is voor peuters
vanaf 2 jaar en biedt ook een BSO voor de leeftijd vanaf 4 jaar t/m groep 8. Uitgangspunten van SamSam
zijn: plezier, respect en jezelf zijn. De peuters wordt de mogelijkheid geboden om zich spelenderwijs te
ontwikkelen en voor te bereiden op de basisschool. SamSam is iedere werkdag via e-mail en telefonisch
bereikbaar: 0546-642431 (telefoonnummer van school), kindcentrumSamSam@gmail.com. Leonie
Jongeneel geeft u graag een rondleiding.
De openingstijden van de peuteropvang zijn: dinsdag en donderdag van 8.30 uur tot 11.30 uur en van 12.30
uur tot 14.45 uur.
De openingstijden van de BSO zijn: 7.00 uur tot 18.00 uur.
Samsam is ook tijdens de vakanties geopend. Tijdens de bouwvakantie en de kerstvakantie is SamSam
gesloten.
Bij de ingang van SamSam liggen informatiefolders voor u en bij de lokalen van groep 1 en 2 ook.

•

Zomervakantie.
De kinderen hebben vakantie vanaf donderdagmiddag 11 juli, 15.00 uur. Groep 1 om 11.45 uur. De juffen
werken nog een dagje door. Op maandag 26 augustus gaan de schooldeuren weer om 8.30 uur open.

WIJ WENSEN U EEN HELE FIJNE VAKANTIE.

GROEP 1 en 2.
Project Zomertijd.
Dit schooljaar sluiten we af met het project Zomertijd.
De zomer is net begonnen. Voor veel gezinnen betekent dit dat er veel buiten wordt gedaan als het lekker weer is:
buiten spelen, buiten eten en uitstapjes maken. De gesprekken zullen gaan over de vakantie. Dan gaan ouders
niet werken en de kinderen zijn vrij. Misschien treft u al voorbereidingen voor wat u in de vakantie met de
kinderen wilt gaan doen en praat u daar met hen over.
Het Piramideproject waar we nu mee bezig zijn gaat over de zomer. We laten de kinderen buiten de zomer
beleven, we spelen met water en zand, we praten en kijken naar schaduw en we bouwen tenten.

Letters/klanken.
We merken dat er kinderen zijn die de letters uitspreken als de letters in het alfabet i.p.v. de klanken. Wilt u hieraan
denken, mocht u thuis met uw kind bezig zijn met de letters.
Uitnodigingen voor feestjes.
Is uw kind jarig en geeft uw kind een feestje, wilt u dan de uitnodigingen niet in de klas uitdelen. Dit voorkomt
teleurgestelde kinderen als hij/zij niet is uitgenodigd voor een feestje.

OUDERS BEDANKT !!!!!!!
We willen de ouders bedanken die op de workshops aanwezig waren dit jaar.
Alle ouders die speelgoed hebben schoongemaakt, heel hartelijk dank hiervoor. Het meeste is
schoon, maar nog niet alles. Heeft u de komende week nog tijd, neem dan nog wat mee naar
huis of kom op school schoonmaken.

Wilt u uw kind donderdagochtend 11 juli een plastic zakje of bakje meegeven naar school om de traktaties van
groep 8 in te bewaren.
GROEP 3/4.
Iedereen heeft hard gewerkt dit schooljaar en iedereen is door naar de volgende groep.
Om te voorkomen dat de kinderen in de zomervakantie terug zakken in leesniveau is het heel belangrijk om ook in
de vakantie iedere dag te lezen.
We merken dit ieder jaar weer. Dit wordt de zgn. Zomerdip genoemd. IEDERE DAG LEZEN KAN DIT VOORKOMEN.
GROEP 5.
Wilt u uw kind woensdag 10 juli een plastic tas meegeven naar school?
Woensdagochtend 10 juli gaan we schoonmaken, wilt u hiervoor uw kind een emmer, schoonmaakdoekje en een
theedoek meegeven?
GROEP 6.
Woensdagochtend 10 juli gaan we schoonmaken, wilt u hiervoor uw kind een emmer, schoonmaakdoekje en een
theedoek meegeven?
GROEP 7/8.
Maandag 8 juli:

Denk aan een plastic tas voor al je spullen.
Alles wat je voor de musical nodig hebt, moet er vandaag zijn.
We gaan de musical 1x ’s ochtends oefenen en 1x ’s middags.
Zwemspullen meenemen.

Dinsdag 9 juli:

Je bent vrij tot 11.00uur. Je moet om 11.00 uur aanwezig zijn. Je gaat om 11.45 uur
overblijven. Hier zijn geen kosten aan verbonden. We gaan dan om 13.00 uur de musical
opvoeren voor alle leerlingen van de school.

Woensdag 10 juli: Om 8.30 uur op school en dan gaan we alles in de klas opruimen.
Groep 8 gaat om 10.30 uur met juf Margreeth mee naar huis en viert dan afscheidsfeestje.
Het duurt tot 13.30 uur.
Woensdagavond worden alle kinderen om 18.15 uur op school verwacht.
Donderdag 11 juli: Groep 7 wordt om 8.30 uur op school verwacht. Groep 8 komt om 10.00 uur trakteren en gaat
daarna van de vakantie genieten.

