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Temperatuur
Zou het dan toch de klimaatverandering zijn?
Wat was het heet de afgelopen weken in school. Ondanks alle deuren open, ventilatoren
en veel water drinken, soms niet te harden. U begrijpt dat er daardoor van leren op een
gegeven moment bijna geen sprake meer is. We benutten de productieve uren aan het
begin van de dag. Een keertje extra buiten in de schaduw…..
Daarom is het extra fijn dat het vandaag regende, dat scheelt een hoop. Alleen hoop ik dat het vanavond
tijdens de intocht van de avondvierdaagse niet stort of heel hard waait. Veel wandelplezier maar weer!
Goed weekend met uw gezin.

Ouderavond maandag 11 juni
I.v.m de herschikking van groep 2/3, 3 en 4 is er voor de betreffende ouders en ouderavond op maandag 11
juni. De avond start om 19.30 en duurt tot 20.30.
Om verwarring te voorkomen: De ouderavond is voor de ouders van groep 2/3 (krekelgroep), 3A (kikkers), 3B
(woelmuizen), 4A en 4B.

Kamp groep 8
Onze 8e-groepers gaan komende week van maandag t/m woensdag op kamp. Wij wensen hen daar heel veel
plezier!! Weer een lichting die langzaamaan onze school gaat verlaten. Altijd weer een bijzonder moment.
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Op zoek naar…
Het afgelopen jaar hebben we, in samenwerking met kinderen, bekeken hoe we het podium op de eerste
verdieping praktischer in kunnen richtingen. Met behulp van een ontwerper (en ook ouder van de school),
Claudia Echten, is er nu een prachtig ontwerp tot stand gekomen. We willen graag voor de zomervakantie een
eerste stap maken in het realiseren daarvan. De hoekwerkplek gaan we als eerste maken. In het ontwerp
hieronder zie je hoe dat eruit komt te zien.

Welke handige vader/moeder/opa/oma/tante/oom etc. wil het ontwerp met ons realiseren? Je kunt je
aanmelden bij m.vandruten@kpoa.nl. Datum en tijd gaan in overleg.

Oeps!
In de vorige nieuwsbrief stond een
foutje in het mailadres. Mocht u zich
hebben opgegeven, wil u dat dan
nogmaals doen via dit mailadres?
Dankuwel!
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Eindfeest
Beste ouders/verzorgers,
Donderdag 28 juni vindt het eindfeest van dit schooljaar plaats!
U bent met uw kinderen vanaf 18.00 uur van harte welkom bij onze ‘Reis rond de wereld’. Vanaf 17.45 uur
kunnen de kinderen een paspoort halen bij hun eigen leerkracht. Hiermee kunnen zij, samen met u, een reis
rond de wereld spelen en tevens een lekker werelds hapje scoren. De kinderen krijgen een portie poffertjes,
bakje popcorn en een ijsje van school. De overige hapjes zijn te koop.
U kunt met de kinderen verschillende spelletjes op verschillende continenten gaan spelen. Op het schoolplein
hebben wij een catwalk staan en hierop zullen verschillende modeshows en optredens zijn van over de hele
wereld.
Ook de ouders kunnen, tegen betaling, komen genieten van een hapje en een drankje. Muntjes hiervoor zijn
verkrijgbaar bij onze stand. Om 20.00 uur komt onze wereldreis helaas weer ten einde.
Komen jullie ook?
Hartelijke groet,
de eindfeestcommissie
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