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Kind op maandag
BLIJF JE HIER?
Er is een verschil tussen ergens een tijdje zijn en je ergens
thuis gaan voelen. In de verhalen van deze week wordt
steeds meer duidelijk dat Ruth in Bethlehem zal blijven. Ze
gaat in de nacht naar Boaz en ze worden verliefd op elkaar.

Goede-doelen-geld
De opbrengst van deze week was € 38,50. Wat een mooi bedrag. Hartelijk dank hiervoor. De komende weken sparen we
voor Jantje Beton.

Welkom.
Op maandag 29 april is Benjamin de Vries 4 jaar geworden.
We vinden het leuk dat hij nu bij ons in groep 1 is begonnen. Benjamin is het broertje van Valentijn. Welkom op
school!!

De letterkast in groep 1 en 2
De kinderen mogen vanaf maandag dingen meenemen voor
de letterkast met de letter M van mama. Wie neemt er iets
mee? De spullen moeten wel in de kast passen! (Met de kinderen spreken we de klank van de letter uit dus mmmm(en
niet em)

Verloting op 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 16 juni op school.

Personeel
Gelukkig gaat het de goede kant op met juf Inge en juf Janke. Beiden
zijn aan het opbouwen en zijn ook steeds vaker in de klas te vinden.
Vanaf komende week zal juf Janke, naast de dinsdag-en donderdagmiddag, ook weer op woensdag voor de groep staan.

12 mei
13 mei

Kalender mei/juni 2019
Moederdag
Luizencontrole

21 mei

Sportdag groep 6,7 en 8

30 en 31 mei

Vrij i.v.m. Hemelvaartsdag

10 en 11 juni

Vrij (2e Pinksterdag en studiedag)

Donderdag 13 juni

Bosdag groep 1 en 2 (binnenkort meer informatie)

16 juni

Vaderdag

20 juni
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