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12.00 uur: Zomervakantie!!

Kampweek
Leerlingen uit de groepen 7 en 8 gaan van 21 juni tot en
met 23 juni op kamp naar Bergen aan zee.
We hopen dat ze het allemaal heel goed naar hun zin gaan
hebben, met mooi weer!
Voor alle leerlingen uit de groepen 1 tot en met 4 is er op
de dagen geen school.
De leerkrachten uit deze groepen zijn als begeleiders mee
op het kamp.
De groepen 5 en 6 blijven dus achter op school en krijgen
wisselende leerkrachten van de “achterblijvers”.

ANWB Streetwise
Met heel veel plezier kijken we terug naar vrijdag 19 mei.
De ANWB kwam bij ons op deze dag.
Er werd van alles verteld over het verkeer, maar vooral het
zelf ervaren stond centraal.
Iedereen heeft ervan genoten, er waren ook leuke
activiteiten georganiseerd.
Na afloop kregen alle leerlingen een certificaat.

Let op: Op donderdag 22 juni is er een continurooster.
We beginnen om 8.30 uur en de school is op deze dag om
14.00 uur uit.
Schoolreisje
Wat hebben we allemaal genoten van het schoolreisje
afgelopen dinsdag!
Alles ging goed en iedereen was vrolijk en blij.
We kunnen allemaal heel goed hierop terugkijken.

Afscheidsfeest juf Annelies
Op dinsdag 27 juni gaan wij afscheid nemen van juf
Annelies.
Juf Annelies gaat heerlijk genieten van een welverdiend
pensioen.
En dat gaan we vieren!!
We willen juf Annelies natuurlijk niet zomaar laten gaan…
We gaan er een mooie dag van maken, binnenkort krijgt u
hier meer informatie over.
Formatie 2017-2018
Wij hebben begrepen dat we niet in formatie achteruit gaan
en dat is fijn. We houden dus vijf groepen.
Op donderdag 8 juni wordt de invulling van de formatie,
welke groepen, welke leerkracht, besproken in de MR.
Daarna wordt u zo snel mogelijk op de hoogte gebracht.
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