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Kalender aanvullingen 

 
Alle vakanties, vrije dagen, 

studiedagen, speciale activiteiten 

staan op de kalender van de website.  

Deze kunt u afdrukken op de 

volgende manier:  

U gaat naar de kalender op de 

website, vervolgens ziet u onderaan 

bij iedere maand, pdf maand/ jaar. 

Klikt u dit aan, dan kunt u de 

kalender of betreffende maand 

afdrukken. 

 

Correctie HVO en 

Godsdienst 
De kinderen van groep 4 hebben een 

opgavebriefje voor HVO of Gods-

dienst meegekregen, dit was NIET 

de bedoeling. Alleen voor groep 5 

(volgend schooljaar groep 6). De 

kinderen die nog geen formulier 

hebben gehad, hebben er vandaag 

eentje bij zich.  

 

Rein van Veen aanwezig op 
Dinsdag 28 mei vanaf ongeveer 14.30 

uur. 

 

Informatieavond werkweek 
Op dinsdag 11 juni zijn de ouders van 

de kinderen van groep 7 en 8 om 

19.30 uur welkom op school voor 

informatie over de werkweek. 

Extra oproep gebakscommissie 
Er is nog heel weinig opgave voor de 

gebakskraam, graag zo spoedig 

mogelijk uw briefje met opgave 

inleveren!  Briefjes zijn op school 

verkrijgbaar.   

 

Nemo + rondvaart 
Vrijdag 10 mei zijn we met de 

kinderen van groep 4 t/m 8 naar 

Nemo geweest te Amsterdam. 

Vooraf hebben we met de 

rondvaartboot door de grachten van 

Amsterdam gevaren. We hebben 

samen met de kinderen en 

begeleiders een prachtige dag gehad.  
 

 
 

Voorstelling groep 1 t/m 3 
De kinderen van groep 1 t/m 3 

hebben een hele leuke voorstelling 

gehad van “Pip en Zip”.  
 

 



 

Verjaardag juf Roelie en 

juf Maaike 
Donderdag 13 juni vieren we onze 

verjaardag. De kinderen mogen 

verkleed op school komen. De juffen 

zorgen voor wat lekkers deze dag.  

Ze hoeven geen fruithap mee naar 

school, maar wel graag een 

lunchpakketje voor tussen de middag. 
 

 
 

Verjaardag juf Femke 
Donderdag 27 juni viert juf Femke 

haar verjaardag met de klas. De 

kinderen hoeven die dag geen fruit 

mee te nemen, wel een lunchpakket. 

De kinderen mogen verkleed op 

school komen.   

 

 
 

 

 Rommelmarkt 15 juni 
Zaterdag 15 juni houden we weer 

onze wel bekende rommelmarkt.  

Wilt u weer spullen voor ons 

bewaren, wij zijn er heel erg blij 

mee!! 

 

Ook dit jaar is het weer bij de 

familie Dekker op de hoek 

Dorpsstraat/Emmerstraat, 

van 13.00 tot 15.00 uur. 

 

 

Schoolreis groep 1 en 2 
De kinderen van groep 1 en 2 gaan 

dinsdag 18 juni op schoolreis samen 

met de kleuters van de Akker. We 

gaan met de bus en verdere 

informatie volgt z.s.m.  

 

 

Schoolreis groep 3 t/m 6 
Woensdag 19 juni gaan de kinderen 

van groep 3 t/m 6 met de bus op 

schoolreis. Verdere informatie volgt 

z.s.m. 

 

 

Schoolfoto 
Maandag 27 mei komen de kinderen 

van groep 1/2, 5/6 en 7/8 op de 

schoolfoto. De kinderen van groep 

3/4 komen woensdag 29 mei op de 

schoolfoto. Dit jaar doen we alleen 

een groepsfoto.   

 

 

“Junivakantie”  
De “junivakantie”  begint woensdag 

29 mei voor groep 1 en 2 om 12.00 

uur, voor groep 5 t/m 8 om 14.15 uur. 

De school begint weer op dinsdag  

11 juni om 8.30 uur. 

 

 

Volgend informatiebulletin  

vrijdag 21 juni 
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