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Kind op maandag
WIE KUN JE VERTROUWEN?
Koning Achab vertrouwt op de God Baäl, Elia vertrouwt op
de God van Israël. In zijn naam zegt de profeetdat er droogte zal zijn op het land. Later vraagt Elia een weduwe om hem
haar laatste eten te geven. God zal er voor zorgen dat zij ook
genoeg heeft. Durft zij daarop te vertrouwen?

Goede-doelen-geld
De opbrengst van de afgelopen 2 weken was € 69,80. Wat een mooi bedrag.
We hebben €100,00 overgemaakt aan Jantje Beton.
Opa en oma dag
Afgelopen dinsdag was het Nationale opa– en omadag en daarom had de school de deuren wijd open
gezet. Wat waren we verrast door zo’n grote opkomst. Alle opa’s en oma’s willen wij hartelijk bedanken voor de belangstelling. Dit was zeker voor
herhaling vatbaar. Er is een album gemaakt van de
ochtend en met de bekende inlogcode kunt u deze
bekijken. myalbum.com/soronQFqX6uG

Rapporten
De rapporten zijn weer in de maak. Heeft uw kind zijn/haar rapport al weer
ingeleverd op school? Anders graag zo spoedig mogelijk!

Oudertevredenheidspeiling
Heeft u hem al ingevuld? De oudertevredenheidspeiling. U heeft nog tot zondag 9 juni de tijd.
Op 27 mei heeft u de link en het wachtwoord in de
mail ontvangen. Link kwijt? Als u het meldt dan
stuur ik u een nieuwe.

Tafels in groep 4
In groep 4 zijn we nog druk aan het tafels oefenen. Nog drie te
gaan:
voor vrijdag 7 juni de tafel van 7
voor vrijdag 14 juni de tafel van 8
voor vrijdag 20 juni de tafel van 9

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.

10 en 11 juni

Kalender juni/juli 2019
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

Wij wensen u fijne Pinksterdagen en we zien de
kinderen weer op woensdag 12 juni.

