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Financiën schoolreizen:
Een groot aantal ouders / verzorgers heeft de kosten voor de schoolreis nog niet overgemaakt.
We willen u vragen dit op korte termijn te doen vanwege de schoolreizen die voor de deur staan. U kunt het
bedrag overmaken op rekeningnummer: 57.18.27.705 t.n.v. de penningmeester van de ouderraad. Wilt u de naam
van uw kind en de groep vermelden?, alvast vriendelijk bedankt!
EHBO Examen
Op 13 juni worden de EHBO examens afgenomen, om 09.30 uur volgt de diplomauitreiking.
Alle ouders/verzorgers van de leerlingen zijn van harte welkom om deze feestelijke uitreiking bij te wonen. Voor
koffie en thee met een lekker plakje cake wordt gezorgd!
Schoolschoonmaak Komt Allen!
Op 13, 26,27 en 28 juni zijn er groepen op schoolreis of op kamp, dan is er mooi de gelegenheid om de school
schoon te maken. U bent van harte welkom om mee te komen helpen! Aanmelden kan bij Ìrene de Waal of bij de
leerkracht van uw kind.
Schoolreis groep 1 tot en met 6 , 13 juni
Op 13 juni is het eindelijk zover, we gaan op schoolreis naar pretpark Duinen Zathe in Appelscha.
De bus vertrekt om 08.30 uur en we zullen rond 17.00 uur weer terug bij school zijn.
Graag willen we dat iedereen voor de zekerheid een setje droge kleding meeneemt.
De kinderen mogen geen geld meenemen. We hopen op mooi weer!
Vervoer voor het schoolkamp
De groep 7 en 8 gaan op kamp van 26 tot en met 28 juni.
We hebben nog een paar ouders (met auto) nodig voor het vervoer.
Woensdag 26 juni vertrekken we om 08.30 uur en vrijdag 28 juni vertrekken we om 10.30 uur van de
kampeerboerderij, we maken dan een tussenstop bij voormalig kamp Westerbork. Dus de ouders die vrijdag de
kinderen ophalen gaan ook mee als begeleiding naar Westerbork.
Voor meer informatie kunt u terecht bij Selma v.d. Berg,
Avond 4 Daagse
De avond 4 daagse is in volle gang, we hebben er mooi weer bij!
Op de laatste dag, donderdag aanstaande vertrekken we voor de 10 km om 18.00 uur en de kinderen die meedoen
aan de 5 km vertrekken om 18.30 uur.
Na de pauze in het Borgshof, vertrekken we naar het sportpark centrum voor de “feestelijke intocht”. We zijn
trots op alle kinderen, ouders en juffen die deze flinke prestatie hebben geleverd.
Data:
3-6 juni
13 juni
13 juni
18 juni
26-27-28 juni
4 juli
5 juli

avond 4 daagse
ehbo examens
schoolreis groep 1 tot en met 6
margedag (dinsdag)
schoolkamp
afscheidsmusical groep 7/8
laatste schooldag

