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Beste ouders,
We zien eindelijk wat versoepelingen binnen onze maatschappij. We mogen weer
iets meer op sportgebied, in de winkels en de horeca. Heel fijn voor ons allen!
Lustrumweek

4
4

Echter grote evenementen, waarbij we de hulp van u als ouder nodig hebben en
ook uw betrokkenheid waarderen, kunnen (nog) niet. Dat gegeven heeft ons doen
besluiten om de lustrumweek nog een jaar uit te stellen. We willen zo graag een
feest vieren met alle betrokkenen en dat is nu nog uitgesloten.
De lustrumwerkgroep heeft daarom besloten om het feest nogmaals een jaar te
verschuiven. Volgend schooljaar zullen in de derde week van juni de activiteiten
die nu grotendeels al waren voorbereid, plaatsvinden.
Sportdag

Wist je dat...
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De sportdag op woensdag 23 juni gaat wel door.
De groepen 1 t/m 4 hebben van 8.30 uur tot 12.00 uur school.
De groepen 5 t/m 8 hebben van 9.00 uur tot 12.30 uur school. Dit in verband met
de locatie (Ayers Rock) waar er gesport wordt. Zo kunnen ouders hun kinderen
ophalen/wegbrengen zonder problemen.
Noteert u de datum en de tijden in uw agenda? Verdere berichtgeving ontvangt u
nog van de werkgroep.

Groep 6A
Agenda
Ma. 24 mei
Wo. 23 juni
Vr. 25 juni
Vr. 9 juli
Do. 15 juli

- Tweede Pinksterdag, vrij
- Sportdag
- Studiedag
- Portfolio 3 mee
- Laatste schooldag,
leerlingen 14.15 uur vrij
Vr. 16 juli
- Studiedag
Ma. 19 juli t/m
Vr. 27 aug. - Zomervakantie

Volgende week zou het zwangerschapsverlof van juf Shanna aflopen. Helaas heeft
zij zich ziek moeten melden. De leerkrachten van groep 6A die nu de groep draaien
zullen haar blijven vervangen:
Juf Irene op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.
Meester Wieger op vrijdag.
Wij wensen juf Shanna beterschap!

NL Doet
Volgende week vrijdag 28 mei doet groep 4B in samenwerking met Piëzo mee met de NL Doet dag. Er zullen door
hen 15 vogelhuisjes worden gemaakt die opgehangen gaan worden in de wijkomgeving. Ook zullen we met de
kinderen vuil gaan prikken rondom de school. Groep 4B veel succes met deze activiteiten.
Maak mooie vogelhuisjes voor onze wijk!

Praktisch verkeersexamen groepen 7
Op maandag 17 mei hebben de kinderen van groep 7A en 7B het praktisch verkeersexamen gedaan. Ze moesten
zelfstandig een rondje fietsen en daarbij laten zien dat zij de verkeersregels goed kunnen toepassen. Wat was het
onwijs spannend om te doen!
De kinderen hebben echt heel erg hun best gedaan! En we kunnen vertellen dat…. alle kinderen van groep 7A en
7B die maandag hebben deelgenomen aan het praktisch verkeersexamen geslaagd zijn! De kinderen hebben een
verkeersdiploma gekregen! Ontzettend gefeliciteerd! Wij zijn trots op jullie!

Buitenspeelmateriaal
Onze kleuters zijn heel blij met het nieuwe buitenspeelmateriaal.
Ook met het “oude” materiaal kan weer volop gespeeld worden; dit is weer opgeknapt door de familie Best, heel
hartelijk dank hiervoor!

OR verrast de klassen!
In elke klas hebben we een film gekeken op vrijdag 16 april. We werden daarbij verrast door de Ouderraad met
een zakje popcorn en iets lekkers te drinken. Hier hebben we erg van genoten!
Ouderraad, dank jullie wel! Wat lief dat jullie ons zomaar hebben getrakteerd op iets lekkers!

Oproep
Daar er een aantal ouders vertrekt uit de “LOL”-groep, zijn wij hard op zoek naar ouders die willen helpen bij de
luizencontrole. Op dit moment zijn er te weinig ouders om al onze leerlingen op luizen te controleren. U zult
begrijpen dat het van groot belang is dat deze controles door blijven gaan. Na de zomervakantie zullen de
luizencontroles op dinsdag plaatsvinden.
Informatie en/of aanmelden via sabinevdhelm@outlook.com
Tot de zomervakantie is er geen luizencontrole. Wij verzoeken u om zelf uw kinderen wekelijks te controleren en
indien nodig te behandelen.
Hoe u dit het beste kunt doen, kunt u zien op: https://youtu.be/HNkgAIxy1zo

Prietpraat 1/2E
Juf: Ïk ben ook een mama.”
Leerling: “NIET, jij bent een juf!”
Juf: “Hoe heet jouw mama?”
Leerling: “Tante Angela”
Juf: “Hoe heet jouw mama?”
Leerling: “Die heeft geen naam hoor, gewoon mama.”
Prietpraat 1/2B
De juf probeert de kinderen uit te dagen in een gesprek.
Juf: “Kippen kunnen ook autorijden.”
Leerling: “Nee joh, juf! Hahaha, dat kan helemaal niet!”
Juf: “Waarom kan dat niet dan?”
Leerling: “Ze hebben toch geen rijbewijs!”

Wist je dat….
Groep 1/2B kikkervisjes in de klas heeft?
We hopen het hele proces van kikkervisje tot kikker mee te gaan maken.

Bijlagen:





Folder Happiness Atelier
Flyer Kids bootcamp
Flyer Smurfenvoetbal
Flyer De Zoetermeerse Voetbaldagen 2021

