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Kind op maandag
WORDT VERVOLGD EN GEEF HET DOOR!
Veertig dagen is Jezus aan zijn leerlingen verschenen. Dan gaat hij
naar de hemel, maar dat betekent niet dat het verhaal is afgelopen. Er komt een vervolg waarin zijn leerlingen een belangrijke rol
zullen spelen.
Na de hemelvaart van Jezus weten de leerlingen niet goed hoe
het verder moet. Maar er gebeurt een wonder: De Geest van God
komt over hen. Ze raken in vuur en vlam en gaan door met het
werk dat Jezus gedaan heeft. Dat gaat zó ver, dat zelfs een verlamde man weer gaat lopen.

Goede-doelen-geld
De opbrengst van deze week was € 25,10. Wat een mooi bedrag. Hartelijk dank hiervoor.
De komende weken sparen we voor Jantje Beton.

Jarigen
Omdat er volgende week (i.v.m.) Hemelvaart geen weekbrief is, hebben
we een hele lijst met jarigen.

24 mei: Gerjan wordt 12 jaar
25 mei Devin wordt 8 jaar
30 mei: Siem wordt 6 jaar
31 mei: Valentijn wordt 7 jaar
2 juni: Elynn wordt 9 jaar
Allemaal van harte gefeliciteerd en een heel fijne dag !!

De letterkast in groep 1 en 2
De kinderen mogen vanaf maandag dingen meenemen voor de
letterkast met de letter G van groentesoep. 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 gûh (en niet gé)

Ouderhulp bij gym
Na Hemelvaart is er geen opruimhulp meer nodig op de donderdagen bij
gym. Er zijn nog een paar clinics voor de bovenbouw en bij mooi weer
wordt er buiten gegymd. Bedankt voor uw hulp de afgelopen tijd.

Opa en oma dag
Op dinsdag 4 juni is het Nationale Opa en Oma dag. Dit jaar
willen we daar op school aandacht aan besteden en de opa’s
en oma’s de kans geven om eens even bij hun kleinkinderen op
school te kijken.
Vanaf 8.30 uur staat er koffie en thee klaar in het speellokaal.
Dan kunt u in 2 rondes in de groepen kijken en tenslotte is er
om 10 uur weer koffie als afsluiting.

Tafels in groep 4
In groep 4 zijn we nog druk aan het tafels oefenen. De kinderen kennen voor maandag 27 mei de tafel van 6 en voor
donderdag 6 juni de tafel van 7
Zet ‘em op!!!

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.

Dinsdag 28 mei

Kalender mei/juni 2019
Groep 8 ‘s middags naar de BWS

30 en 31 mei

Vrij i.v.m. Hemelvaartsdag

Dinsdag 4 juni 8.30-10.30 uur Opa en oma dag
10 en 11 juni

Vrij (2e Pinksterdag en studiedag)

Donderdag 13 juni

Bosdag groep 1 en 2. Het thema is piraten.

Vrijdagmiddag 14 juni

Beach rugby groep 6-7-8

16 juni

Vaderdag

Donderdag 20 juni

Rapport 2 mee

20 juni

Feestelijke ouderavond

21 juni

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

24 en 25 juni

Rapportgesprekken

4 juli

Laatste schooldag

