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Beste ouders en verzorgers,
Na een fijne zonnige meivakantie gaan we het laatste deel van het schooljaar in. De
groepen 5 t/m 8 zijn begonnen met schoolzwemmen. Heerlijk om tijdens je schooldag
even lekker in het zwembad te kunnen plonsen. In juni staan de schoolreizen en
schoolkamp voor de deur en natuurlijk de toneelavond van groep 1 t/m 4. Ook de
rommelmarkt kan eindelijk weer doorgaan. Noteert u de data van de activiteiten in uw
agenda?

Bericht van Marlies
Op 1 juni zal de nieuwe directeur starten. Dit is voor mij een mooi moment om het
stokje over te dragen. Ik heb dan ook besloten om na 1 juni andere werkzaamheden
op te pakken. Dit biedt Frederike ruimte om in de school te groeien en tegelijkertijd is
Petra aanwezig om haar in te werken. Uiteraard ben ik wel beschikbaar voor vragen
van Frederike. De komende weken blijf ik me volop en met veel plezier met het team
inzetten voor een prachtige scholengroep waar leerlingen elke dag weer groeien.
Vriendelijke groet,
Marlies Bisschop

Wij zoeken ouders…..
Wie willen er rijden naar deze verschillende activiteiten? U kunt zich opgeven bij de
juffen
*19 mei workshop voor gr 5/6 en 7/8 Van Goghhuis Nw Amsterdam
*13 juni voorstelling Plons voor gr 1/2 op basisschool de Akker
*14 juni schoolreis naar Kabouterland in Exloo

Opgave toneelavond groep 1 t/m 4
Wil iedereen, die dit nog niet heeft gedaan, doorgeven met hoeveel personen men van
plan is te komen op de toneelavond? Dit kunt u per mail doorgeven aan :
rdekker@sg-owsa.nl

Mailadres juf Esther
Het mailadres van juf Esther (groep 3 en 4 op maandag, donderdag en vrijdag en groep 5
en 6 op woensdag) is ekuipers@sg-owsa.nl

Agenda
12 mei oud papier, de container staat er tot dinsdag
19 mei workshop Van Goghhuis Nw Amsterdam groep 5 t/m 8
26 en 27 mei Hemelvaart en dag erna alle leerlingen vrij
1 juni studiedag alle leerlingen vrij
6, 7 en 8 juni extra lang pinksterweekend
10 juni toneelavond groep 1 t/m 4
13 juni voorstelling Plons voor groep 1 en 2
14 juni schoolreis groep 1 en 2 naar Kabouterland
15 juni schoolreis groep 3, 4, 5 en 6 naar Dinoland
18 juni rommelmarkt
29, 30 juni 1 juli schoolkamp groep 7 en 8 naar Zwiggelte
6 juli juffendag, alle leerlingen om 12 uur vrij
15 juli start van de zomervakantie om 12 uur

Iedereen een heel fijn weekend gewenst!

