INFO 18
1 mei 2015

vrijdag 1 mei
ma 4 t/m vr 15 mei
dinsdag 19 mei
woensdag 20 mei
woensdag 20 mei
vrijdag 22 mei
zo 24 en ma 25 mei
Donderdag 28 mei
vrijdag 29 mei

belangrijke data voor de komende periode
kamp
groep 6, 7 en 8
meivakantie
groep 2 t/m 8
inloopmiddag
ouders/verzorgers
Voorstelling
groep 6, 7 en 8
Sam samdag
groep 1 en 2
uitgifte Info nummer 19
groep 2 t/m 8
Pinksteren
groep 2 t/m 8
oud papier
schoolreis
groep 2 t/m 5

Nieuws uit het team
Ouderavond
Op 20 mei organiseren we in samenwerking met de schoolkring een
ouderavond. De uitnodiging heeft u deze week via uw kind ontvangen. De
ouderavond begint om 19.30. We hopen u graag te zien deze avond.
Koningsspelen
De koningsspelen zijn weer achter de rug, het was een geslaagde dag.
Iedereen bedankt voor de hulp.
4 mei herdenking
In de vorige nieuwsbrief heeft gestaan dat wij onze medewerking verlenen aan de herdenking op
4 mei. Een aantal kinderen hebben zich hiervoor opgegeven. Willeke Kloosterman zal dit
begeleiden. Bedankt voor de hulp.
Nieuws uit de GMR
Op woensdag 22 april heeft de GMR weer vergaderd.
Via de nieuwsbrief willen wij u op de hoogte houden van de onderwerpen die tijdens
deze vergadering besproken zijn.
De volgende punten zijn aan de orde geweest:
 Het bestuursformatieplan
 CAO PO
 Wet werk en zekerheid (WWZ)
 Passend Onderwijs
Namens de GMR, Daniël de Leeuw, secretaris GMR
Nieuws uit de groepen
Groep 2 en 3
Bezoek molen
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Koningspelen:
Dit jaar hebben wij de koningspelen bij de Slagkrooie gevierd, wat een groot succes was.
Na het ontbijt hebben wij samen met heel veel andere kinderen op het koningslied gedanst.
In groepjes daarna spelletjes, o.a. darten, sjoelen, zaklopen enz. gedaan. Ouders die mee
geholpen
hebben, hartelijk dank. Het was een heel gezellige morgen.
Groep 2: na de mei vakantie beginnen wij met het thema VISSEN.
Groep 3: Wij zijn net begonnen met kern 11. Rekenen met het laatste blok bezig.
Allemaal een hele fijne vakantie gewenst.
Juf Marjan en juf Jeannet.
En dan hebben we al weer meivakantie en maar liefst 2 weken lang! Tijd voor ontspanning en
hopelijk veel leuke dingen. Deze week hebben we blok 3 afgesloten met rekenen. Na de
meivakantie beginnen we met het laatste blok. De taalblokken hebben we uit maar er zijn nog
genoeg bladen en opdrachten die we nog kunnen doen. In de week van 26 mei beginnen we ook
al aan de CITO toetsen en dan gaat de tijd snel.
2 juni gaan we naar de voorstelling ‘Cavia’, de voorstelling
die in maart niet doorging. Wie willen er met ons meerijden?
Opgeven kan bij mij (juf Elleke), via de mail mag ook altijd.
Ter herinnering: de kinderen van groep 4 en 5 gaan 18 juni
op schoolreisje. We gaan deze keer samen met de kinderen
van CBS De Slagkrooie met een bus naar….. dat is nog een
verrassing!
Ik wens jullie een fijne vakantie!

Groep 6/7/8,
Op dit moment zijn de kinderen van groep 6/7/8 op kamp. Na de vakantie leest u hoe leuk we het
hebben gehad! We wensen iedereen een heel fijne vakantie we hopen iedereen uitgerust en wel
terug te zien op 18 mei.
Juf Hieke en juf Marjan
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