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SAMEN VOORUIT >>>

Agenda komende periode
•
•
•
•
•
•

Vr 27 april t/m zondag 13 mei (meivakantie)
Ma 14 t/m wo 16 mei kamp groep 8 (uitslapen op donderdagochtend 17 mei)
Wo 23 mei opening expositie WEI-Kleien
13 juni bedankochtend
Dinsdag 19 juni koffie inloop
Vrijdag 22 & maandag 25 juni studiedagen

Bijzonderheden wisselingen teambezetting week na de vakantie
Het programma van de week na de vakantie is niet toegevoegd wel zijn er voor diverse
groepen bijzondere activiteiten of staan er op sommige dagen andere leerkrachten voor de
groep vanwege kampbezetting van groep 8. Deze bijzonderheden leest u hieronder.
Groep 8 gaat op kamp naar Texel van maandagochtend tot en
met woensdagmiddag. Op donderdag starten hun lessen weer
om 12.00 uur.
Vanuit het team gaan Annabel, Marije, Rachel, Mirja, Annet en
Frans mee op kamp. Helaas kan juf Caroline vanwege een
opspelende nekhernia niet mee.
Groepen 8
Na drie kampdagen starten de lessen voor de kinderen van groep 8 op donderdag om 12.00
uur.
Groepen 7
Juf Caroline geeft groep 7b les op ma t/m wo, meester Jos zal deze groep op
do en vr lesgeven.
Beide groepen 7 hebben op donderdag het praktijkgedeelte van het
verkeersexamen. Hiervoor moeten de kinderen hun fiets mee naar school toe
nemen.
Groep 4a Juf Rachel wordt op woensdag en donderdag vervangen door juf Hilde. Op vrijdag
geeft juf Marloes deze dag les in deze groep.
Groep 1-2a Op maandag en dinsdag krijgt deze groep les van juf Irene. Op woensdag en
donderdag juf Aranka en op vrijdag juf Mirja.

Stepjes
Met het mooier worden van het weer neemt het aantal stuntstepjes in de school toe. Super
dat de kinderen hierop naar school toe komen. Het is echter minder voor de veiligheid in de
school. Veelal krijgen de stepjes een plaats bij de voordeur of op de gang waarbij de
vluchtweg in geval van calamiteiten gevaar oplevert.
Na de vakantie willen we u daarom verzoeken om de stepjes buiten te laten staan bij de
fietsen. (wellicht is een hangslot zinvol)
Geniet allen van een mooie koningsdag morgen en een heerlijke meivakantie. Tot 14 mei!
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