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Kind op maandag.
Dat kan toch niet?
Als Saul gestorven is, wordt David koning. Maar gedraagt hij zich ook ‘koninklijk’? Hij danst in zijn hemd
voor een optocht uit als de ark wordt binnengehaald. En
als hij ontdekt hoe mooi zijn buurvrouw is, bedenkt hij
een vreselijk plan. Er komt een profeet bij hem met een
verhaal dat David aan het denken zet.

Zendingsgeld
Afgelopen week hebben we € 24,85 gespaard.
Wat een mooi bedrag.
Jarig
Op 19 juni wordt Noa uit groep 4 acht jaar!
Groot feest dus. Gefeliciteerd, Noa!!

NOG ÉÉN DAG

Op vrijdag 22 juni is er weer de feestelijke ouderavond met de traditionele verloting. Het is
voor de kinderen erg leuk wanneer er meerdere kleine cadeautjes zijn. Wilt u de cadeautjes
(geen alcoholische dranken) voor de verloting ingepakt inleveren vòòr 16 juni op school.

Heeft u het al op de kalender geschreven?
22 juni: Feestelijke ouderavond!!!!
We beginnen om 19.00 uur.
Vandaag krijgen de kinderen de uitnodiging mee!

Rugby-toernooi groep 6-7-8
Vrijdag 15 juni is het rugby toernooi in Nes. Groep 6-7– en 8 wordt met
de bus opgehaald en ook weer teruggebracht naar Hollum. De groepen
hebben vandaag een briefje met informatie meegekregen.
Juf Willy en juf Annet gaan mee als begeleiders. Juf Janke is op school
en zal er een gezellige middag van maken met groep 5.

Excursie
Bij de Hoofdprijs van de vlogwedstrijd
hoort ook nog een excursie voor groep 6-7
en 8 naar Philips in Drachten. Dat gaat gebeuren op maandag 25 juni. De kinderen
die meegaan krijgen volgende week alle
informatie op een briefje mee.

Hulp op de laatste schooldag
Via de ouderhulplijst van de SGR hebben zich al veel ouders opgegeven die willen helpen op de laatste schooldag. Maar misschien zat uw kind toen nog niet op school of
heeft u andere werkdagen gekregen. Daarom toch nog even de vraag: welke ouder wil
helpen op vrijdag 6 juli van 10 tot 13.00 uur. U kunt zich opgeven bij Annet.

15 juni

Juni/juli 2018
Rugby toernooi voor groep 6-7-8

22 juni

Feestelijke ouderavond

25 juni

Verzilveren van de hoofdprijs Edurobotics groep 6-7-8

26 juni 12.00 uur

Rapport 2 mee

27/28 juni

Rapportgesprekken

28 juni ‘s middags

Voetbaltoernooi groep 5-6-7-8

5 juli

Afscheid groep 8

6 juli

Laatste schooldag

7/8 juli

Samenloop voor Hoop

Ouders ontvangen vandaag ook de informatie voor volgend
schooljaar in hun mailbox!
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