Schoolreis
Dinsdag 28 mei gaan groep 1 en 2 op schoolreis
naar Hof Poppendamme.
Woensdag 12 juni gaan de groepen 3 t/m 8 naar
Drievliet. Als het goed is heeft iedereen hierover
een brief ontvangen.
Let op: woensdag 12 juni zijn de kinderen van
groep 1 en 2 een dagje vrij!
Studiedag
Woensdag 29 mei zijn alle kinderen vrij!
De leerkrachten hebben dan een studiedag.
Afscheid meneer Jan
Vrijdag 24 mei neemt meneer Jan afscheid van
onze school. Hij gaat met welverdiend pensioen!
Dit laten wij natuurlijk niet stilletjes voorbijgaan.
We nemen met de kinderen afscheid van meneer
Jan onder schooltijd!
U bent welkom hem de hand te komen schudden
tussen 14.00 uur en 15.30 uur.
Social Schools
Heeft u de app van Social Schools 3.0 al
gedownload?
Met de oude gegevens van digiDUIF kunt u
inloggen.

Jantje Betonloterij
Ook dit jaar doen wij weer mee met de “Kleine
Jantje Beton loterij.” Deze loopt van 22 mei t/m 5
juni. Ieder gezin krijgt volgende week een lotenboekje. Eén lot kost 3 euro. Hiervan gaat € 1,50
naar Jantje Beton en € 1,50 naar Parelmoer.
Nieuw dit jaar is dat er betaald kan worden via
een “tikkie”. Zo kunnen familieleden/vrienden die
wat verder weg wonen ook Jantje Beton en
Parelmoer steunen.
Verdere informatie krijgt u volgende week. Ook
kunt u alvast een kijkje nemen op
www.jantjebeton.nl

Schoolregels
Voor de komende 2 weken gelden de volgende
regels:
- Heeft een ander kind verdriet, help hem
dan als je het ziet.
- Wees netjes en beleefd, zodat je het goede
voorbeeld geeft.
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Voetballen
Vanuit de leerlingenraad kwam het verzoek om te
mogen voetballen op het plein, daarom hebben
we de afgelopen maanden een proefperiode
ingesteld. De kinderen hebben dit voorbeeldig en
sportief opgepakt. Het is een blijvertje geworden!

Natuurouder(s) gevraagd
Hierbij doen wij een dringende oproep voor meer
natuurouders op school. Onze natuurouder
Karolina Laszuk zou graag wat meer helpende
handen hebben. Momenteel doet zij alles in haar
eentje en u weet “Vele handen maken licht werk”.
U kunt zich opgeven bij de leerkracht van uw
kind(eren).
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