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Beste ouders/verzorgers, 
 
Iedere maand, te weten de laatste vrijdag van de maand, ontvangt u van ons een brief met de 
informatie die van belang kan zijn in de volgende maand. 
 
Deze maandinformatie is daarna ook nog terug te vinden op de website onder het kopje Maandinfo. 
Ook zijn de activiteiten in onze agenda op de site opgenomen zodat u, als u op de datum klikt, de 
relevante informatie van die dag vindt.  
 
Op de website krijgt u wekelijks te zien wat er allemaal voor interessante dingen spelen op school.  
 

Algemeen 
KOM-gesprekken 
In de week van 25 juni t/m vrijdag 29 juni zijn de KOM-gesprekken. Vrijdag 8 juni krijgen de werkers 
het formulier mee naar huis waarop u uw voorkeursdag kunt aangeven.  
Dit formulier hebben wij graag uiterlijk woensdag 13  juni retour. Vrijdag 22 juni krijgt uw kind het 
verslag mee naar huis. (m.u.v. 3/4 ) 

Avondvierdaagse 
Dit jaar loopt de WP mee met de avondvierdaagse in Den Dolder van 5 t/m 8 juni.  
Wennen in de nieuwe groep 
In de week van 18 juni gaat de nieuwe indeling voor het komend schooljaar naar de ouders van de 
instroomgroep, groep 2, 4 en 6. 
De werkers, groep 2, 4 en 6  gaan op maandag 25 juni en op woensdag 4 juli wennen in hun 
nieuwe groep. Maandag 25 juni starten alle werkers in hun huidige groep om 9 uur gaan ze naar 
hun nieuwe groep. Op woensdag 4 juli kun uw kind ophalen bij de nieuwe groep. Op dat moment 
kunt u ook kennismaken met de groepsmedewerker. 
Het wennen van de werkers van de instroomgroep wordt door de onderbouwmedewerkers 
geregeld. 

De groepen 1/2  
Koffieochtenden 
Vanaf dinsdag 5 juni  zijn de koffieochtenden in de onderbouw. U kunt dan onder het genot van een 
kopje koffie of thee een spelletje doen met uw kind en een praatje maken met de andere ouders. 
Dinsdag 5 juni:      - Monique/Wilma 
Woensdag 6 juni:  - Caroline/Eegje en Sella (instroomgroep) 
Donderdag 7 juni: - Heidi/Anita 
Vrijdag 8 juni:        - Trudy/Rosemarie en Anneke/Gisella 
Sprookjesproject 
Vrijdag 22 juni sluiten we het project met de werkers af met een speurtocht. 

De groepen 3/4  
Kamp 
Op donderdag 21 juni en vrijdag 22 juni is het kamp van 3/4.   
Het kamp is vrijdag 22 juni om 9 uur ’s ochtends afgelopen.  
Verslag 
Het verslag van de werkers van 3/4 gaat maandag 25 juni mee naar huis.  

De groepen 5/6  
Kunst Centraal 
In juni is er weer een project vanuit Kunst Centraal.  
Het is een interactieve theaterworkshop over het belang van gezond eten en genoeg bewegen. 
Locatie: het Lichtruim. 
We hebben per groep 2 ouders nodig om mee te lopen naar het Lichtruim. 
Hieronder de data en tijden van de workshops per groep, met daarachter de vertrektijden. 
Let op: voor de eerste groep van die dag geldt dat zij om 8.30 op school zijn, zodat we op tijd 
kunnen vertrekken. 
Woensdag 13 juni 
- groep Matthijs van 9:15 tot 10:45, vertrek 8:35  ( graag 8:30 op school aanwezig) 
- groep Karen/Joyce van 11:15 tot 12:45, vertrek 10:35 
- groep Jennifer: van 13:15 tot 14:45, vertrek 12:35 
Dinsdag 19 juni 
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- groep Yolanke van 9:15 tot 10:45, vertrek 8:35 ( graag 8:30 op school aanwezig) 
- groep Maarten van 11:15 tot 12:45, vertrek 10:35 
Sportdag  
Donderdag 14 juni is de sportdag van 5/6 gepland. Graag de kinderen in sportkleding met 
sportschoenen naar school laten komen. Een drinkfles voorzien met naam zou zeer fijn zijn. 
Bij mooi/zonnig weer: vooraf insmeren met zonnebrand en een pet meegeven. 

De groepen 7/8 
Kunstcentraal 
In de week van 4 juni gaan alle bovenbouwgroepen naar Tweetakt in Fort Ruigenhoek. 
De tijden en de vraag aan ouders om mee te fietsen of rijden komt via de groepsmedewerker. 
Project 
Vrijdag 22 juni om 14.30 zijn alle ouders uitgenodigd om naar de afsluiting van ons filosofie en 
kunstproject te komen kijken. Dit zal een presentatie zijn van de gemaakte drieluiken.  
Maand juli 8e jaars 
Achtstejaars ouders, reserveer onderstaande data alvast voor de maand juli. 
- Maandag 9 juli is de eindmusical. Ieder kind krijgt twee kaartjes voor deze voorstelling 
- Woensdag 11 juli is het afscheid en de diploma-uitreiking voor groep acht. 
De achtstejaars werkers hebben daarna zomervakantie. 

 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Hans, Jennifer, Roos, Heidi en Karin 
Teamleiders  
 


