Nummer 17 |

20 mei 2022

BESTE OUDER(S)/ VERZORGER(S),
Vandaag zijn de groepen 1/2/3 en 4/5/6 op schoolreisje. Groep 1/2/3 is naar de Drentse
Koe en groep 4/5/6 Duinen Zathe. Groep 7/8 moet nog even wachten; zij gaan woensdag
1 juni op kamp. Inmiddels is groep 7/8 ook hard aan het oefenen voor de musical. We
kijken nu al uit naar de uitvoering op dinsdag 12 juli.
Begin juli krijgen alle leerlingen ook weer hun portfolio mee naar huis. Mocht deze nog
thuis liggen, zou u het portfolio dan mee willen geven naar school?
Nog even een reminder, op woensdag 25 mei hebben wij een Avesdag. Deze dag is voor en met alle medewerkers van
Aves, alle leerlingen zijn deze dag vrij. Op woensdag 29 juni hebben wij een studiedag met het team, deze dag zijn ook
alle leerlingen vrij. Met het team gaan wij deze dag de cito toetsen analyseren, ons jaarplan evalueren en alvast vooruit
kijken naar het schooljaar 2022-2023.
Francien Soeter

……………………………………………………………………………………………………………………………….

SCHOONMAAKWEEK
In de week van 30 mei staat de tweede schoolschoonmaak gepland.
Iedereen met de achternaam beginnend met de K t/m Z staat ingedeeld
in deze week.
Er kan zowel onder schooltijd als na schooltijd schoongemaakt worden.
In Parro kunt u aangeven wat u wilt schoonmaken. Bij de leerkracht kunt
u dan aangeven welke dag en tijdstip u die week komt om even een uurtje te helpen met schoonmaken. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om
op school schoon te maken, dan is er ook materiaal wat thuis schoongemaakt kan worden. Alvast bedankt voor de hulp.

OPROEP (HERHAALD BERICHT)
Bert verzorgt al een aantal jaartjes voor ons de bibliotheek, daar zijn we heel erg blij
mee. Helaas gaat Bert met zijn gezin verhuizen en zal hij de schoolbibliotheek niet meer
kunnen verzorgen. Wij zijn dus op zoek naar iemand die deze taak over kan nemen. Het
is de bedoeling dat er iemand elke week een ochtendje in de week de tijd heeft om de
boeken in te nemen en uit te lenen aan de leerlingen. Het zal ongeveer een uurtje in
beslag nemen. Dit schooljaar zal er al even meegedraaid kunnen worden met Bert.
Mocht het u wat lijken of kent u iemand die deze taak wil overnemen? Wij horen dit
graag. Opgeven kan bij Francien.

……………………………………………………………………………………………………………………………….

SCHOOLWAS
We zijn op zoek naar een ouder die de was voor school
wil gaan doen. Dit zijn voornamelijk de doekjes en droogdoeken die gebruikt worden op school.
Er staat een vergoeding tegenover.
Zou u dit willen doen voor de school, dan kunt u zich
opgeven bij juf Francien.

Esey is donderdag 2 juni jarig.
Esey alvast gefeliciteerd en wij wensen jou een
hele fijne verjaardag toe.

MR (HERHAALD BERICHT)
Marsha Jonker zal dit schooljaar de MR verlaten, aangezien Sam dit schooljaar in groep 8 zit en ze volgend schooljaar
op het voorgezet onderwijs zit. Vanwege het vertrek van Marsha ontstaat er een plek in de MR bij de oudergeleding.
In de bijlage vindt u de vacature.

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Agenda
DATUM

ACTIVITEIT

Woensdag 25 mei

Aves-dag (Alle leerlingen vrij)

Donderdag 26 mei t/m vrij 27 mei

Hemelvaart (vrij)

Maandag 30 mei t/m vrijdag 3 juni

Schoonmaakweek

Woensdag 1 juni t/m vrijdag 3 juni

Kamp groep 7/8

Vrijdag 3 juni

Optreden groep 1/2/3

Maandag 6 juni

Pinksteren (vrij)

WIST U DAT…
… De meester– en juffendag erg gezellig was.
… Alle leerlingen erg genoten hebben van de stormbaan.
… De meester en juffen stiekem ook.
… Wij iedereen willen bedanken voor alle mooie tekeningen, cadeautjes en lieve knuffels.
… De spelletjesmiddag met ouderen een groot succes was.
… De leerlingen van groep 7/8 nog een keer in het Roefje spelletjes gaan spelen met de ouderen.
… De leerlingen van groep 7/8 afgelopen dinsdag hun verkeersexamen hebben gehad.
… En onze toppers allemaal geslaagd zijn! Gefeliciteerd!
… Alle leerlingen weer op luizen gecheckt zijn.
… Iedereen luizenvrij is.
… Wij de luizenouders weer willen bedanken!

Fijne weekend!

