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AGENDA 10 JUNI TOT EN MET 21 JUNI
Maandag 10 juni

Tweede Pinksterdag- iedereen vrij

Dinsdag 11 juni

Siriusdag- leerlingen vrij

Woensdag 12 juni

Juf Els afwezig
Meester Mart staat voor groep 7.

Donderdag 13 juni

De Grote rekendag.
Geen gym vandaag.
Kleuters naar Teddy Bear Hospital.

Vrijdag 14 juni

Schoolreisje groep 1 t/m 7, leerlingen zijn rond 17:30 terug op school.

Maandag 17 juni

Alles-in-1 thema Voeding week 3: ‘’Waar komt ons voedsel vandaan?’’
Cito rekenen groep 3 t/m 6 + AVI en DMT.

Woensdag 19 juni

Olympische sportdag voor groep 5 en 6, kinderen zijn rond 14.45 uur terug op school.

Donderdag 20 juni

Amsterdamse olympische spelen voor groep 7.

Woensdag 26 juni

Kamp voor groep 8.

Vrijdag 28 juni

Groep 8 komt terug van kamp.

SCHOOLREISJE GROEP 1 T/M 7 OP 14 JUNI
Beste ouders en/of verzorgers,
Vrijdag 14 juni gaan onze leerlingen van groep 1 t/m 7 op schoolreisje.
Groep 1 t/m 4 gaat naar Plaswijckpark, zij worden om 08:30 uur op school verwacht en zijn
rond 17:00/17:30 terug op school.
Groep 4/5B t/m groep 7 gaan naar Drievliet, ook zij worden om 08:30 uur op school verwacht
en zijn rond 17:30 uur terug op school.
In het park krijgen de leerlingen een patatje, drinken en een ijsje.
Natuurlijk mogen de kinderen brood mee en een tussendoortje. Geef uw kind g een waardevolle
spullen mee ( telefoon, horloges, sieraden ), want daar kunnen wij geen toezicht op houden.
Bij mooi weer kunnen de kinderen nat worden tijdens een ritje in een van de waterachtbanen,
geef uw kind eventueel wat droge kleren mee.
LET OP: heeft u het ouderbijdrage nog niet betaald? Doe dit dan z.s.m. en uiterlijk vóór 12
juni!
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OUDERBIJDRAGE VOOR SCHOOLREISJE EN KAMP
Beste ouders en/of verzorgers,
Het Schoolreisje is al volgende week en
kamp de week daarop.
Het is erg belangrijk dat de ouderbijdrage
voor die tijd is betaald..
Wij hebben inmiddels al persoonlijke
mailtjes en brieven naar ouders
opgestuurd. Graag vragen wij u nogmaals
om z.s.m. de ouderbijdrage te voldoen zodat
wij vorm kunnen blijven geven aan de
activiteiten voor onze kinderen. D oet u dit
s.v.p. vóór 12 juni!

De ouderbijdrage bedraagt 50 euro en kan
worden overgemaakt op rekeningnummer:
NL47 INGB 0009 2164 05 t.n.v. Beheer
ouderraadsgelden de Blauwe Lijn.
LET OP: Rekeningnummer is veranderd!
Vermeld de naam van uw kind(eren) bij de
omschrijving!
DE GROTE REKENDAG 13 JUNI
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Ongeveer 91% van het totale
ouderbijdrage is betaald!

Donderdag 13 juni is de grote rekendag. Op deze dag staat rekenen centraal. We zullen de dag beginnen met
een ‘’Grand opening’’ op het schoolplein. De kinderen zullen modeshow lopen in grote voorwerpen en kleren,
die ‘’ uit verhouding’’ zijn. Geef uw kinderen daarom te grote of te kleine kleren mee.
Na de opening gaan de kinderen in hun eigen groepen allerlei rekenspelletjes doen.
Het beloofd een leuke, creatieve en vooral leerzame dag te gaan worden!
OLYMPISCHE SPORTWEEK GROEP 5 EN 6
Op woensdag 19 juni vindt zullen alle leerlingen van groep 5a, 5b, 6a en 6b naar het Olympisch Stadion in
Amsterdam Zuid gaan. Hier gaan zij de hele dag lekker bewegen en sporten.
Op deze sportdag komen vrijwilligers (van o.a. Nike) helpen om de kinderen een geweldige dag te laten beleven.
Nadat het Olympisch Vuur is aangestoken, zullen zij allerlei soorten spellen en sporten gaan doen.
De leerlingen zullen rond 9.15 uur worden opgehaald door de bussen en rond 14.15 uur worden teruggebracht.
Houdt er rekening mee dat wij rond 14:45 uur weer op school zullen zijn.
Er wordt gevraagd om uw kind al met sportieve kleding naar school te sturen. Dit betekent makkelijk zittende
kleding en sportschoenen (geen slippers/ zandalen). Bij regen kunt u eventueel een extra setje kleding mee laten
nemen.
De kinderen krijgen op locatie een gezond lunchpakket met een broodje (halal) en krentenbol. Geef uw kind even
een flesje water mee, die zij daar de hele dag kunnen bijvullen.
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AMSTERDAMSE OLYMPISCHE SPELEN VOOR GROEP 7
Op 20 juni doet groep 7 mee aan de Amsterdamse Olympische Dagen (AOD).
De kinderen zullen kennis maken met de coolste sporten uit de stad. Hier leren ze
onder andere bmx’en, skateboarden, slacklinen en freerunnen.
Ook kunnen zij het hele parcours afleggen, of een aantal challenges uitkiezen.
Door middel van leuke, meetbare oefeningen kunnen ze hun vaardigheden testen,
vergelijken en proberen te verbeteren. Een aantal van de challenges zijn:
handboogschieten, speedminton, tafeltennis challenge, hooghouden
hockey/voetbal en snelheidsmeter gooien/schieten.
SCHOOLKAMP VOOR GROEP 8
Ieder jaar gaan we met de leerlingen van groep 8 naar schoolkamp. We gaan dit keer naar “De
Zwanenkap” in Cornwerd. Dit jaar doen we dat van woensdag 26 juni tot en met vrijdag 28 juni.
Ieder jaar wordt het jaarlijkse schoolkamp met veel plezier georganiseerd. Drie dagen trekken de
leerlingen en leerkrachten met elkaar op, doen allerlei activiteiten en kunnen goed afscheid van
elkaar nemen. Kamp is leuk en leerzaam! Vrijdag 28 juni vertrekken zij vroeg uit Zwanenkap en gaan
naar Walibi World! Uw kind zal rond 18:30 uur op school aan komen. U wordt via de groepsapp
door de leraren op de hoogte gehouden.
Het kampgeld kan uiterlijk tot woensdag 12 juni betaald worden bij de administratie. Het
kampgeld bedraagt €150 euro inclusief ouderbijdrage. Heeft uw kind een stadspas? Dan kunt u
hiermee €50 euro korting krijgen.
Let op: Dit is echt de laatste week dat u het kampgeld en/of ouderbijdrage kunt voldoen, is er
niet of niet op tijd betaald? Dan kan uw kind helaas niet mee op kamp!
Gaat uw kind niet mee op kamp? Dan wordt uw kind wel op school verwacht en zal het voor
hem/haar een normale schooldag zijn!
MR ZOEKT OUDERS
Beste ouders, helaas hebben wij nog geen aanmeldingen
gehad voor de MR- oudergeleding. Het Team bestaat nu uit
twee betrokkenen ouders, mevr. Liesbeth Flobbe (moeder
van John Blake groep 3) en mevr. Roxanna Branza, (moeder
van Iannys en Maria Dumbraveanu, groep 4/5b en 1/2A).
Graag willen wij het team uitbreiden met nog twee ouders
en/of verzorgers.
Wilt u meedenken aan de leerlingenzorg, veiligheid,
formatiezaken en andere zaken die van invloed zijn op de
ontwikkeling van onze school? Wacht dan niet langer en
meld u aan!
Spreekt u geen Nederlands maar wel Engels, ook daar
houden wij rekening mee!
Wij vergaderen ook in het Engels.
De eerst volgende vergadering wordt gehouden op
donderdag 27 juni 2019 om 16:00 uur, het zou fijn zijn als
wij u dan ook kunnen verwelkomen!

Komt u ons team
versterken?
Wij rekenen op u!

