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Kind op maandag
WIL JE NOG MEER?
Koning Achab heeft bijna alles, maar wil toch nog
meer. Door een list van Izebel krijgt hij de wijngaard
van Nabot te pakken, maar Elia spreekt hem namens God aan op zijn gedrag. Later horen we dat
Elia’s opvolger Elisa dubbel wil delen in zijn geest.
Wil hij nog meer?
Goede-doelen-geld
Het kan u bijna niet ontgaan zijn: Maarten van der Weijden heeft het gered. Wij gaan 3 weken
lang ons goede doelengeld opsparen voor de Maarten van der Weijden Foundation. Na 2 weken staat de teller al op €70,75. Aanstaande maandag de laatste kans om uw steentje bij te
dragen aan het hoognodige kankeronderzoek.

Jarigen
Feest
In groep 3/4 nog meer feest. Juf Pauline was
dinsdag 25 juni jarig en aanstaande zondag is
juf Hanneke jarig. Zij vieren dat vrijdag
(morgen) in de klas. Kinderen mogen verkleed
op school komen en hoeven geen eten en drinken mee te nemen.

Zaterdag 29 juni is Gijs
jarig. Hij wordt 8 jaar.
Fijne dag Gijs
en gefeliciteerd.

Leesboekjes inleveren
Willen de kinderen uit groep 1 t/m 4 de geleende boekjes van school de komende week inleveren. We kunnen
dan in augustus weer starten met het uitlenen.

Feestelijke ouderavond
Wat heeft iedereen genoten op de feestelijke ouderavond vorige week donderdag. De kinderen, de toeschouwers, het team. Nu kan het nagenieten beginnen. Maandag is de link verstuurd naar het besloten YouTubekanaal. We willen u met klem vragen om, i.v.m. de privacy, deze link niet openbaar te maken. De foto’s, gemaakt door Anja Brouwer, volgen zo
spoedig mogelijk. Volgend jaar is de feestelijke ouderavond op donderdag 18 juni.

Laatste schoolweek
De laatste week staat in het teken van opruimen en afscheid nemen. Op woensdagmorgen nemen we afscheid van groep 8. We nemen afscheid van 12 leerlingen en met hen van 6 gezinnen die al heel wat jaren meelopen op onze
school. Ook nemen we afscheid van Chantal Nobel. Zij gaat emigreren naar
Amerika. We wensen haar en natuurlijk ook haar broers en ouders, een mooie
start en een prachtige toekomst aan de overkant van de oceaan.
Laatste schooldag
De laatste schooldag staat in het teken van spelletjes
doen. We beginnen de dag gewoon om 8.30 uur. Kinderen uit groep 1 t/m 4 mogen een gezelschapsspelletje meenemen. Liefst een kortdurend, eenvoudig spelletje wat met 4 personen gespeeld kan worden.
Voor eten en drinken wordt die dag gezorgd dus er
hoeft niks mee. Wel graag goede loopschoenen aan en
kleden naar het weer. Na het middageten gaan we dansend het jaar uit en de vakantie in. Vanaf 13.30 uur mogen ouders meedoen op het plein. Om 14.00 uur begint
de vakantie.

1 juli 10 –11 uur

Kalender juli 2019
Stoeltje passen

1 en 2 juli

Schoonmaakavonden in groep 1 en 2

3 juli

Afscheid van groep 8

4 juli

Laatste schooldag

5 juli t/m 11 augustus

zomervakantie

Graag zelf
emmer en doeken mee!!

