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Belangrijke data:
Zondag
19 juni
Donderdag 23 juni
Donderdag 23 juni
Vrijdag
24 juni
Woensdag 29 juni
Woensdag 29 juni

Vaderdag
Ouderochtend - Ontwikkelingen nieuwe schooljaar. 8:30 uur Slagkrooie Ouders/verzorgers
Oud papier
Peuterochtend – Slagkrooie – 9:00 – 10:00 uur
Peuters
Studiedag Team – leerlingen hele dag vrijdag
Uitgifte Info nummer 20
Groep 1 t/m 7

KOM – Kind op Maandag
1 Samuel 17: 1 – 58 en Psalm 27 Kom maar op!
De reus Goliath daagt de Israëlieten uit om te vechten. Niemand durft, maar
David gaat hem met zijn slinger tegemoet.

1 Samuel 18: 16 – 30 en 19: 1 – 17 Help jij mij ?
David is enorm populair bij het volk. Koning Saul wordt er jaloers van en
probeert David te doden. David is getrouwd met Michal, de dochter van de koning.
Zij helpt hem om te vluchten.

Kliederkerk
Iedereen is uitgenodigd voor de Kliederkerk!! 10 juli is er weer Kliederkerk in de kerk
Schoonoord (Kerklaan 35). Kliederkerk is het ontdekken van Bijbelverhalen op een
leuke en luchtige manier. Het thema deze keer is 'Storm op het meer' en hiermee
gaan we knutselen, spelletjes doen, praten en luisteren. Het is voor jong en oud! Dus
neem je ouders, broers, zussen, opa's en oma's ook mee! Het wordt vast leuk en
gezellig! Aanmelden is niet nodig. Tot dan!

Pensioen
Juf Tineke, onze intern begeleider, gaat met pensioen. Zoiets willen wij niet zomaar voorbij laten gaan. Daarom
houden wij woensdag 13 juli een feestdag voor de kinderen en juf Tineke. Het thema van deze dag is: “Bakkers klaar?
Bakken maar!”, aangezien juf Tineke erg van bakken houdt.
Nu zijn wij opzoek naar ouders die voor deze dag een taart, cake, cup cakes, koekjes ect. willen bakken. Zodat er een
buffet voor de kinderen kan komen. Wilt u iets bakken? Stuur dan een berichtje naar juf Sandra.
Deze dag gaan wij ook nog een vossenjacht houden. Dit is natuurlijk erg leuk, maar we kunnen dit niet alleen. Nu zijn
we opzoek naar ouders die deze dag vos willen zijn. Wij starten zo ongeveer 10.30 uur met de vossenjacht, het duurt
tot ongeveer 11.30 uur . De route van de vossenjacht zal rondom de Slagkrooie zijn. Wilt u vos zijn? Geef u dan op bij
juf Sandra (sandra.katerberg@fiers.nu)
Hoe deze dag er verder uit komt te zien, kunt u in de volgende Info lezen.

Zwemmen
Vandaag is alweer de laatste keer voor groep 5,6,7 het zwemmen in het
Bosbad in Noord-Sleen. De kinderen hebben er ontzettend veel plezier
aan beleefd! Komende maandag, 20 juni, zijn voor onze groep
zwemwedstrijden! De wedstrijden starten vanaf 09.15 uur. Het
programma is rond 12.00 uur afgelopen. U bent van harte welkom om
uw kind(eren) aan te moedigen! Voor de kinderen zijn er tussen de
wedstrijden door ook andere activiteiten, georganiseerd door de
Buurtsportcoach. Allemaal leuke dingen dus! Zien we u/jou ook op 20
juni?

Ouderochtend donderdag 23 juni
Donderdagmorgen 23 juni zijn alle ouders/verzorgers welkom in de Slagkrooie voor een ouderochtend.
Om 8.30 uur staat de koffie klaar en verzamelen we in het speellokaal.
Juf Dorinda en juf Sandra zullen vertellen over de plannen en ontwikkelingen voor volgend schooljaar.
Het gaat dan bijvoorbeeld over de manier waarop we instructie geven, de talentmiddagen en de portfolio’s.
Iedereen is van harte welkom!

Aanvulling op de vrije dagen schooljaar 2022-2023
Er is nog een vrije dag voor komend schooljaar bijgekomen: dinsdag 25 oktober 2022.
Uiteraard kunt u alle vrije data terugvinden in de nieuwe activiteitenkalender die u na de zomer krijgt van ons.

Peuterochtend
Vrijdag 24 juni hebben we weer een peuterochtend op de Slagkrooie. Deze ochtend gaan we een boek voorlezen,
buiten spelen en kiezen uit de kast. U komt toch ook met uw peuter?

