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PRACHTIGE GORDIJNEN
Wij bedanken Carin en Vincent Sipman voor het
maken en ophangen van deze prachtige
verduistering gordijnen. In de hal is het nu lekker
koel, maar door de vrolijke kleuren staat het ook
heel erg gezellig. De ouderraad betaalt de helft
mee aan deze gordijnen.
Carin en Vincent: BEDANKT

GROEPSINDELING SCHOOLJAAR 20152016
De groepsindeling is bekend voor komend
schooljaar. Ook dit jaar zijn er geen wisselingen
in het team dus dat geeft rust in de school. De
volgende groepsindeling is gemaakt:
Groep 1/2: juf Lenny (maandag, dinsdag,
woensdag, donderdag en vrijdag)
Groep 3/4: juf Frencis (maandag, donderdag en
vrijdag) en juf Jeanette (dinsdag en woensdag)
Groep 5/6: juf Elena (maandag, dinsdag,
woensdag, donderdag en vrijdag)
Groep 7/8: juf Willy (dinsdag, woensdag,
donderdag en vrijdag) en juf Jeanette (maandag)
Hulp- en plusklas: juf Els (dinsdag, woensdag en
donderdag om de week) en juf Jeanette
(donderdag om de week).
SCHOOLKAMP GROEP 5 EN 6
Eindelijk! Het is zover, maandag vertrekt groep
5/6 als eerste van alle groepen naar Schaijk!
Laatste voorbereidingen worden zowel op school
als thuis getroffen. Het ziet er goed uit, we zijn er
klaar voor!
Alle nodige informatie had u in het kampboekje
kunnen lezen. Mocht u toch nog iets belangrijks
willen mededelen, stel het a.u.b. niet tot het
moment van vertrek uit.
Op maandag rond 10.15 u. willen we heel graag
uitgezwaaid worden.
Alle hulpouders, alvast hartelijk dank voor uw
hulp met het kamp.

SCHOOLKAMP GROEP 3 EN 4
Op donderdag 16 juni gaan groep 3 en 4 op
schoolkamp. Heel spannend, vooral voor groep 3,
zij gaan voor het eerst een nachtje slapen op
kamp! Op donderdag worden de kinderen
(verkleed als sporters) om 10.00 uur verwacht. Na
een fittest zullen we kijken welke sporters fit
genoeg zijn om mee te kunnen! Op vrijdag 17 juni
zijn wij omstreeks 14.00 uur weer terug op school

SCHOOLKAMP GROEP 7 EN 8
De leerlingen hebben een uitnodiging gekregen
van de Gelderse Sport Federatie. Zij zullen op
school voor het vertrek op de fiets een fitheidstest
ondergaan. Doktoren zijn aanwezig om de test af
te nemen. Ook de begeleiders zullen deze test
moeten afleggen. Nu maar hopen dat ze in een
goede conditie zijn.

Groep 7 en 8 gaat op de fiets naar Schaijk.
Momenteel varen de voetveren niet! Vanwege
het hoge water. Maar…..dat kan dezer dagen
nog veranderen. Indien wij toch met auto’s
moeten gaan dan wordt dit maandag aan de
leerlingen medegedeeld.
JEUGD EHBO
De leerlingen van groep 8 hebben het diploma
van jeugd EHBO behaald. Van harte gefeliciteerd.
Juf Esther bedankt voor alle leerzame en leuke
lessen.

EINDFEEST GROEP 8Op vrijdagavond 1 juli
hebben de groep 8 een eindfeest. Het feest begint
om 19.30 uur en eindigt om 23.00 uur. Er staat
van alles te gebeuren. De leerlingen en de ouders,
zijn al druk met van alles en nog wat voor deze
avond. Na dit feest gaat het feesten door op een
andere locatie. In de volgende nieuwsbrief laten
wij meer “los”

MUSICAL GROEP 8

I KETSJER
De musical ‘iKetsjer’ speelt zich af op twee
plekken; 1. Het klaslokaal 2. De repetitieruimte
Meester Robbert, student aan de ALPO, in de
volksmond Super-PABO, zorgt ervoor dat in de
klas alles goed verloopt. Hij heeft alles onder
controle, behalve …..het digitale
schoolbord…..oh oooohhhh!
Wij zijn al druk aan het oefenen.
De musical wordt gespeeld op woensdagavond 6
juli. De afscheidsmusical is voor genodigden.
De deur van het theater gaat open om 19.00 uur
De musical zal stipt starten om 19.30 uur.
Na de musical zal er een korte pauze zijn. Daarna
zal de officiële afsluiting zijn van groep 8. Na
deze afsluiting is de basisschooltijd van groep 8
voorbij.

UIT DE SCHOOL “KLAPPEN”…groep 8……
Op dezelfde woensdagochtend (6 juli) worden zij
om 12.10 uur uit de klas en school “gezet”.
Wij hopen dat de ouders van de leerlingen uit
groep 8 hierbij (buiten op het plein) aanwezig
zijn. Op welke manier wij ze de school uitzetten
maken we nog niet bekend…….
Wij wensen de vertrekkende leerlingen veel
succes en plezier in het VO.
BUITENSPEELMIDDAG
Woensdagmiddag, 8 juni, was de landelijke
buitenspeeldag. Wat hadden we een geluk met het
weer! Volop zon.
Al ’s morgens waren er ouders van de ouderraad
heel druk in de weer om alles klaar te zetten. Dat
was echt heel veel: stormbaan, eendjes vangen,
nagels lakken, knutselen, pannakooi, sjoelen,
langlaufen, wafels eten, hapjes. Er was ook een
loterij. De winnaars van deze loterij staan heel blij
op de foto.

OUDERBIJDRAGE
De ouderbijdrage hebben we hard nodig om de
leuke dingen op school te blijven doen!! Sint, Kerst,
Pasen, toernooien, en nog vele activiteiten.
De automatische incasso zal in de 1e week van mei
geïncasseerd worden
Voor de mensen met incasso in 2 termijnen, is dit
het eerste deel.
Het tweede deel zal in de 1e week van juni
geïncasseerd worden.

Agenda
13 t/m 17 juni schoolkampen
21 -06 gastdocent mobieltjes in het
verkeer
22-06

podium groep 1 en 2

22-06

GGD screening

23-06

GGD screening

24-06

GGDscreening

28-06

bedankmiddag 13.30 uur

30-06

schoolreis kleuters

01-07

penseelstreekje nr 19

01-07

rapporten mee

04-07

generale musical

06-07

uitzwaaien groep 8 om 12.00 uur

06-07

facultatieve gesprekken

06-07

musical

07-07

overspringfeest.

08-07

vakantie om

JUNI
13-06
15-06
15-06
21-06
25-06

12.00 uur

Bryan van den Brink
Milan Açikgöz
Evra Manupassa
Indy van Tuil
Amelia van Maanen

