juni-juli 2019
Nieuws uit de peutergroep
De afgelopen weken hebben we gewerkt aan het thema: lente. We hebben
zonnebloemen gezaaid en deze goed verzorgd… Hier zijn inmiddels al plantjes uit
gekomen. De kinderen mogen deze mee naar huis nemen zodat ze in de tuin verder
kunnen groeien. Ook hebben we een leskist van het MEC
(Milieu Educatief Centrum) geleend, deze ging over het
lieveheersbeestje. We hebben gelezen over het
lieveheersbeestje dat niet kon vliegen omdat hij te lui was, we
hebben de stippen geteld, en een puzzel gemaakt over het
lieveheersbeestje. Wat was het weer een leuk thema!
De komende 3 weken werken we aan een thema wat door de kinderen zelf is
gekozen: Disney! We gaan het hebben over: de 101 dalmatiërs, de kleine
zeemeermin en de Leeuwenkoning. De laatste 2 weken voor de zomervakantie
hebben we geen thema.
Maandag 20 mei is er een avond georganiseerd door de bibliotheek in
samenwerking met de gemeente over het belang van voorlezen voor kinderen in de
leeftijd van 0 tot 4 jaar. Het was een enorm leuke en leerzame avond! Als presentje
kregen alle geïnteresseerden een mooie tas mee vol met leuke prentenboeken en
een mooi spel!
Aangezien het weer wat warmer wordt, willen we vragen of de kinderen voordat zij
naar de peutergroep komen ingesmeerd kunnen worden. We zullen het bij het
buitenspelen nogmaals herhalen, zo zijn de kinderen goed beschermd tegen de zon.
Donderdag 4 juli zal de laatste ochtend peutergroep zijn voor de vakantie. Om
12.00 uur begint voor de peuters de zomervakantie. Zij worden weer verwacht
dinsdag 20 augustus. We hopen dat iedereen een hele fijne zomervakantie zal
hebben.

Juffendag
Woensdag 19 juni houden we de juffen dag (op deze dag vieren
we de verjaardagen van juf Jolanda en alle juffen van school).
Meer info ontvangt u later.
Rapporten/gesprekken
Vrijdag 21 juni krijgt uw zoon/dochter het laatste rapport van dit
schooljaar mee naar huis.
In week 26 houden we de gesprekken, u kunt zich weer
inschrijven op de lijsten die vanaf 18 juni op zullen hangen.
Eindfeest/ Franck & Vrij Theater afscheid groep 8
Groep 8 organiseert traditiegetrouw een feestdag voor de andere kinderen op hun
laatste schooldag. Dit jaar valt deze dag op woensdag 3 juli. Groep 8 heeft samen
met juf Carleijne een mooi programma in elkaar gezet. Ook voor de inwendige mens
wordt gezorgd dus de kinderen hoeven geen eten en drinken mee te nemen. Tussen
de middag eten we met alle kinderen op school.
Om 13.00 uur starten we dan met het laatste Franck en Vrij Theater van dit
schooljaar. Tijdens dit Theater verzorgen de andere groepen een optreden voor
groep 8. Daarna nemen we ook officieel afscheid van groep 8.
Alle ouders van alle kinderen zijn welkom om te komen kijken.
Ook andere belangstellenden zijn van harte welkom.
Jarigen in juni-juli
We wensen alle kinderen die jarig zijn in juni-juli een hele fijne
verjaardag toe!
Laatste schooldag
Donderdag 4 juli is de laatste schooldag voor de groepen 1 t/m 7. We ruimen op,
maken schoon en sluiten het jaar af. Om 14.00 uur begint dan de zomervakantie!

