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Schoolfotograaf
Maandag 7 juni en dinsdag 8 juni komt de
schoolfotograaf op school.
Maandag zijn de groepen 3/4, 4, 5, 7a(Milou)7b
(Noor), 1/2a, 1/2b, 1/2c, 8a (Jo-Ann) en 8b(Jaap) aan
de beurt. Ook gaat heel groep 8 samen op de foto.
Dinsdag komen groep 3, 6a (Annemiek) 6b (Betty) en
de broertjes en zusjes aan de beurt.
Het gaat dan alleen om de broertjes en zusjes die
op school zitten!!
Continurooster.
Het continurooster blijft tot de zomervakantie gehandhaafd. Er zijn ouders die vragen of het continurooster
ook na de zomervakantie kan blijven. Om definitief over te stappen naar een continurooster moet er eerst
een ouderenquête afgenomen worden en moeten leerkrachten hun mening er over geven. Daarna wordt het
in de MR besproken.
Het overstappen heeft nogal wat consequenties voor sportclubs, naschoolse opvang enz. Allerlei zaken die
van te voren goed geregeld en afgestemd moeten worden. Echt onderzoek is er niet gedaan naar de voor- en
nadelen van een continurooster. Het is dus lastig om vast te stellen wat goed is voor de kinderen.
In de komende Mr vergadering staat het punt op de agenda.
Alternatief schoolreisje groepen 1 en 2
Afgelopen woensdag hebben de kinderen uit de groepen 1/2 een alternatief schoolreisje gehad. Er waren op
school allerlei leuke activiteiten georganiseerd. Er was een poppentheater, een springkussen, kinderen
kregen een patatje en wat te drinken en er werd afval geprikt. Het thema van het poppentheater was
namelijk plasticafval. De kinderen konden na de voorstelling gelijk aan de slag om het gebied rond de school
op te ruimen.
Het was een hele leuke dag , het weer speelde uiteraard helemaal mee!

Fietscontrole
Vandaag werden de fietsen gecontroleerd van de
kinderen uit de groepen 7 en 8.Volgende week vrijdag
gaan de kinderen uit groep 8 praktisch verkeersexamen
doen in Monnickendam en de woensdag daarna is het
voor de groepen 7.
De fietsen werden gecheckt op een aantal punten zodat
ze voldoen aan de eisen van het verkeersexamen. Uw
kind heeft een lijst gehad waarop staat of er eventueel
nog iets moet gebeuren aan de fiets.
De kinderen uit de groepen 8 gaan maandag 14 juni op
kamp naar Heemskerk. Zij gaan op de fiets, dus ook hun
fietsen moeten tiptop in orde zijn. De meeste fietsen
waren gelukkig in orde!
Dank aan de ouders die geholpen hebben!!

Muziekles volgend schooljaar
Volgend schooljaar krijgen alle kinderen 1 keer in de 2 weken
muziekles van een vakdocent. Juf Elaine geeft nu ook muziekles ,
kinderen krijgen van haar ongeveer 10 lessen per jaar, dat houden
we ook volgend jaar zo.
Op deze manier krijgen de kinderen ongeveer 30 muzieklessen
per jaar.

Yogalessen

En op de vrijdag hebben we voor de onderbouwgroepen yogales. Lessen om de concentratie te verhogen en
helemaal tot jezelf te komen!
Diverse mededelingen:
-

Het zomerfeest is op vrijdag 2 juli. Het wordt echter een feest alleen voor de kinderen en onder schooltijd.
We hopen dat we volgend jaar weer een zomerfeest kunnen organiseren met ouders erbij.
Groep 8 gaat 14,15,en 16 juni op kamp naar Heemskerk. Ze gaan lekker fietsen!
Groep 8 is hard aan het oefenen voor de musical. Langzamerhand begint het al wat te worden!
Woensdag 16 juni gaan de groepen 3 en 4 naar de Linnaeushof op schoolreisje.
Vrijdag 18 juni gaan de groepen 5 en 6 op schoolreisje naar Archeon.
Groep 7 volgt nog….

Fijn weekend!

