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Kind op maandag
WATER EN VUUR
Koning Achab vertrouwt op de god Baäl, Elia vertrouwt op
de God van de Israël. In zijn naam zegt de profeet dat er
droogte zal zijn in het land. Later vraagt Elia een weduwe
om hem haar laatste eten te geven, God zal ervoor zorgen
dat zij ook genoeg heeft. Durft zij daarop te vertrouwen?

Om uw cadeautjes in te leveren voor de feestelijke ouderavond
Op donderdag 20 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 17 juni op school.

Jarigen
Vrijdag 14 juni is Remon jarig. Hij
wordt 10 jaar. Op woensdag 19
juni wordt Noa 9 jaar.
Allebei gefeliciteerd!!

Heeft u het al op de kalender geschreven?
Donderdag 20 juni: Feestelijke ouderavond!!!!
We beginnen om 19.00 uur.
Morgen krijgen de kinderen de uitnodiging mee!

Tafels in groep 4
In groep 4 zijn we nog druk aan het tafels oefenen. Nog twee
te gaan:
voor vrijdag 14 juni de tafel van 8
voor vrijdag 21 juni de tafel van 9

Laatste schooldag
Donderdag 4 juli vieren we de laatste schooldag.
Deze dag gaan we vieren in en om de school. De
kinderen worden gewoon om 8.30 uur op school
verwacht. Het is handig om goede loopschoenen
aan te trekken. Het is niet de bedoeling dat de
kinderen verkleed komen. Voor eten en drinken
wordt gezorgd. Om 14.00 uur kunt u uw kind
(eren) weer ophalen. Nadere informatie volgt!

Vrijdagmiddag 14 juni

Kalender juni/juli 2019
Beach rugby groep 6-7-8

16 juni

Vaderdag

Donderdag 20 juni

Rapport 2 mee om 12 uur

20 juni 19.00 uur

Feestelijke ouderavond

21 juni

‘s morgens vrij. ‘s middags school voor groep 5,6,7 en 8

24 en 25 juni

Rapportgesprekken

Woensdag 3 juli

Afscheid groep 8

4 juli

Laatste schooldag

