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Kind op maandag.
Een lied voor jou
David was niet alleen koning, hij zong ook veel liederen
voor God. De tekst van die liederen is nog bekend: ze
staan in het bijbelboek Psalmen. In deze week lezen en
zingen we 3 psalmen. Over hoe mooi de wereld is, hoe
God voor mensen zorgt en hoe je rustig kunt worden bij de
Heer.
Zendingsgeld
Afgelopen week hebben we € 25,95 gespaard. Wat een mooi bedrag. Hartelijk dank.

Jarigen
Op vrijdag 22 juni is het feest bij de familie Ruygh. Denise uit
groep 3 wordt dan 7 jaar! Gefeliciteerd Denise!
Op maandag 25 juni viert juf Pauline haar verjaardag lekker
thuis want op school heeft ze het een paar weken geleden al
gevierd. Fijne dag alle twee!

Wie?
Wij zijn nog op zoek naar 5 ouders
die ons willen helpen op de laatste
schooldag. Bijvoorbeeld meelopen
met een groepje of bij een spelletje
helpen. Dus heeft u zich nog niet
opgegeven? Dit is uw kans!

Hoofdluis
In groep 3/4 en in groep 5/6 is nog steeds hoofdluis.
Op school is dit schooljaar geen luizencontrole meer.
Daarom is het goed om uw kinderen zelf even goed te
controleren en zo nodig te behandelen. Tien dagen
lang 2 keer per dag kammen met een metalen luizenkam is nog steeds de beste remedie.

Laatste schooldag
Vrijdag 6 juli vieren we de laatste schooldag. Deze dag gaan we vieren in het dorp. De kinderen worden om 9.45 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 13.00 uur kunt u uw kind(eren) weer ophalen. Nadere informatie volgt!

Schoonmaken in groep 1 en 2
De jaarlijkse schoonmaak staat weer voor de deur. Vanaf maandag hangt er op de deur bij groep 1 en 2 een intekenlijst voor
hulp.
Schoonmaken in groep 3/4 en 5/6
Dit jaar willen we ook graag hulp bij de schoonmaak in groep
3/4 en 5/6. Op 2 en 3 juli vanaf 18.30 uur zijn de leerkrachten
aanwezig. Uw hulp wordt op prijs gesteld. Neemt u zelf een emmer en een doekje mee?

22 juni

Juni/juli 2018
Groep 5-6-7-8 heeft ‘s middags vrij

22 juni

Feestelijke ouderavond

25 juni

Bezoek aan Philips in Drachten. 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

2 en 3 juli

Schoonmaakavonden

5 juli

Groep 3 t/m 8 heeft geen gym.
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Afscheid groep 8
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Laatste schooldag

7/8 juli

Samenloop voor Hoop
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