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Kind op maandag.
DURF JIJ DAT?
Er staat een reus in het dal. Hij briest en buldert, hij gaat vreselijk
tekeer. Wie durft met hem te vechten? Uit het leger van Israël stapt
een herdersjongen naar voren. Het is David, gewapend met een slinger en een steen. Hij verslaat de grote reus.

Zendingsgeld
Afgelopen week hebben we € 32,35 gespaard. Wat een mooi bedrag. Hartelijk dank hiervoor.

Jarigen
Zaterdag 2 juni wordt
Elynn uit groep 4 acht
jaar!! We wensen je
een gezellige dag,
Elynn!

Verloting op de feestelijke ouderavond
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.

Personeel
Juf Antje Rixt heeft voor volgend schooljaar aangegeven dat ze haar werk bij ons op school
gaat stoppen. Dat was voor haar een moeilijke beslissing omdat ze het altijd erg naar haar zin
heeft. Antje Rixt heeft maar een kleine betrekkingsomvang. Ze werkt ook nog 3 dagen bij de
VVV in Nes en dat is moeilijk te combineren. Wij vinden het jammer dat Antje Rixt vertrekt
want ze is een fijne collega en een goede juf maar we respecteren haar besluit. Voor de zomervakantie zullen we natuurlijk nog aandacht besteden aan haar afscheid.

De letterkast in groep 1 en 2
De kinderen mogen vanaf maandag dingen meenemen die beginnen met de letter “B”. De spullen moeten wel in de kast passen!
(Met de kinderen spreken we de klank van de letter uit en we zeggen dus bûh en geen bee)
Op dinsdag 5 juni gat groep 1 en 2 naar het bos. Het thema is
indianen. Alle ouders hebben hierover informatie ontvangen van
de juffen. We hopen dat ze een heel gezellige dag hebben.

Sportdag groep 6-7-8
Dinsdag 5 juni heeft groep 6-7-8 de jaarlijkse sportdag in Nes. Begeleiding is er vanuit
het Alfa-college. Juf Willy en juf Moniek gaan mee. Voor het vervoer en andere bijzonderheden hebben de ouders al een briefje ontvangen. In tegenstelling tot eerdere berichten is de eindtijd 13.30 uur.

Zwangerschapsverlof
Vrijdag 1 juni is het de laatste werkdag
van juf Pauline . Ze gaat lekker genieten
van haar zwangerschapsverlof. Juf Pauline wordt vervangen door juf Hanneke.
We wensen juf Pauline een zonnig, ontspannen en rustig zwangerschapsverlof
toe. En juf Hanneke een heel gezellige tijd
in groep 3/4.
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