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5 t/m 9 juni  Pinkstervakantie 

12 juni Luizencontrole groep 1/2d  

12 t/m 14 juni Schoolkamp groep 7a 

14 t/m 16 juni Schoolkamp groep 7b, juf Ans afwezig 

14 juni Luizencontrole groepen: 1/2b, 1/2c, 3a, 3b en 6a 

15 juni Luizencontrole groepen: 1e en 4a 

16 juni Luizencontrole groepen: 4b, 5a, 5b, 6b en 8b 

16 juni  Container voor oud papier staat bij school 

20 juni Bezoek bibliotheek Veendam: 

Groep 1-2A (muizen), 1E (paarden) en 1-2C (beren) 

21 juni Bezoek bibliotheek Veendam: 

Groep 1-2D (konijnen) en 1-2B (apen) 

21 juni Schoolbezoek pastor Buit, kleuters, groepen 6a, 6b en 7a 

26 juni Schoonmaakavond  

27 juni Schoolreisje groepen 4 en 5 Drouwenerzand 

28 juni Margedag, kinderen vrij, ivm bespreken schoolresultaten en 

voorbereiden rapportgesprekken 

30 juni Groepen 5 t/m 8 continurooster ivm team uitje, alle kinderen om 14.00 

uur vrij. 

5 juli Schoolbezoek pastor Buit, groepen 3, 4 en 5 

6 juli rapportgesprekken 

11 juli rapportgesprekken 

12 juli Schoolbezoek pastor Buit, groepen 7b en 8 

17 juli 9.00 slotviering, Paardeweide, Konijnen, Beren en de a-groepen 

10.00 slotviering, Apen, Muizen, b-groepen  

Eindmusical groep 8 

19 juli Pleinfeest 

20 juli 10.30 uur Uitzwaaien groep 8 

21 juli Margemiddag, alle groepen zijn ’s middags vrij 

 

  

Nieuws van de directie 

 

Dankjewel 

De schoolkampen voor groep 8 zijn weer geweest en de eerste schoolreisjes zijn ook al 

weer geweest. Allemaal glunderende en vermoeide gezichtjes bij thuiskomst! En gelukkig 

kunnen we vaststellen dat tot nu toe alles goed is verlopen en er geen ongelukken zijn 

geweest. Het is altijd toch weer een hele onderneming om met alle kinderen erop uit te 

trekken. We kunnen dan ook alleen maar constateren dat we heel blij mogen zijn met onze 

actieve Oudercommissie die steeds maar weer van alles organiseert voor ons en daarbij 

ons echt ontlast om er voor de kinderen een leuke school van te maken. Een dankjewel is 

daarom wel op zijn plaats. 
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Afwezigheid juf Ans 

Zoals u in bovenstaande agenda kunt lezen ben ik afwezig van 14 t/m 16 juni. Ik ga 

namelijk mee met het schoolkamp van groep 7b. Tijdens mijn afwezigheid is juf Erna de 

verantwoordelijke op de hoofdlocatie en juf Ryanne op de Bekkersstee. 

 

Teamuitje 

Op 30 juni gaan we als team weer een dagje met elkaar uit. Vaak gaat dit ten koste van 

een margedag, maar die hebben we dit jaar anders besteed, namelijk aan verder 

ontwikkelen van ons onderwijs. Om toch de activiteit te kunnen doen die we bedacht 

hebben, zullen op de dag van het uitje kiezen voor een continurooster waarbij alle 

leerlingen van de groepen 5 t/m 8 om 14.00 uur vrij zijn. Alle kinderen blijven dus over op 

school en zullen samen met de leerkracht een broodje eten in de klas. Dus helaas die dag 

geen tosti’s. 

 

 

Nieuws van het team 

Luizencontrole 

Zoals u in de agenda kunt lezen, is er na de Pinkstervakantie weer een luizencontrole . Ik 

heb nog niet van alle groepen een datum door gekregen. Zodra ik deze datum weet, zal 

ik u op de hoogte brengen.  

Wilt u de dag dat uw kind gecontroleerd wordt op luizen, rekening houden met de 

kapsels? Dus geen ingewikkelde vlechtjes en/of gel in het haar. Alvast bedankt! 

 

Namens het LOT 

Karin Stiekema, LOT coördinator.  

 

 

Nieuws uit de groepen 

Kleuters 

Bibliotheek  

Binnenkort brengen wij een bezoek aan de bibliotheek. Dit doen wij om de kinderen kennis 

te laten maken met de bibliotheek. Er wordt onder andere voor gelezen en de kinderen 

zullen in groepjes verschillende opdrachten uitvoeren. Hiervoor zijn wij opzoek naar 

hulpouders die met ons mee willen lopen naar de bibliotheek en daar groepjes willen 

begeleiden. Het gaat om de volgende data en tijden:  

Dinsdag 20 juni:  

Groep 1-2A (muizen) om 9.00 uur. Vertrek van school om 8.30 uur. 

Groep 1E (paarden) om 10.30 uur. Vertrek van school om 10.00 uur. 

Groep 1-2C (beren) om 13.30 uur. Vertrek van school om 13.00 uur. 

 

Woensdag 21 juni: 

Groep 1-2D (konijnen) om 9.00 uur. Vertrek van school om 8.30 uur. 

Groep 1-2B (apen) om 10.30 uur. Vertrek van school om 10.00 uur. 

 

Het bezoek in de bibliotheek zal ongeveer een uur duren.  

U kunt zich opgeven op het whiteboard bij de klas van uw kind of via de mail. 

Alvast bedankt! 

 

 



 

Overig nieuws 

 
 
 

 


