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Beste ouders en verzorgers,  

 
Ten eerste onze excuses voor het te laat 

verschijnen van deze Nieuwsbrief. Uw 

redacteur had geen rekening gehouden 

met Hemelvaartsdag. 

 

Gisteren was het schoolreisje. Het was een 

fantastische zonovergoten dag! Iedereen 

heeft ervan genoten. Alle begeleiders die 

mee waren hartelijk bedankt. Zonder uw 

goede zorgen had het niet door kunnen 

gaan! 

 

In de maand juni zullen weer veel toetsen 

afgenomen worden voor het eindrapport 

en vinden er op 17 en 18 juni 10- 

minutengesprekken plaats. 

 

Het schooljaar gaat hard! 

Agenda 
 

Hemelvaartsdag 30 mei en vrijdag 31 mei zijn alle 

kinderen vrij. 

 

Avondvierdaagse 4,5,6 en 7 juni.  

 

Maandag 10 juni 2e Pinksterdag alle kinderen vrij. 

 

Dinsdag 11 juni is een studiedag. Alle kinderen zijn vrij. 

 

Maandag 17 en dinsdag 18 juni 10- minutengesprekken 

facultatief.  

 

Woensdag 19 juni wenochtend nieuwe leerlingen.  

 

Woensdag 26 t/m vrijdag 28 juni is groep 8 met kamp. 

De kleutergroepen hebben vrij. 

 

 

Avondvierdaagse 

Van 4 t/m 7 juni is de Oranje Avondvierdaagse in het 

dorp. 

 

De inschrijving heeft u 

dit jaar zelf moeten 

doen. Uiteraard kan er 

als school wel met 

elkaar gelopen 

worden. 

 

Succes aan degenen 

die meedoen! 

 

  

 

 

Oudergesprekken 

Op maandag 17 en/of dinsdag 18 juni vinden de 

facultatieve oudergesprekken plaats. Dit geldt voor 

ouders van de groepen 1 en 3 t/m 7.  

De oudergesprekken voor groep 2 zijn niet facultatief. 

 

Facultatief houdt in dat niet alle ouders uitgenodigd 

worden. Uitsluitend diegenen van wie de leerkrachten 

dit nodig achten. 

Indien u geen uitnodiging verwacht maar wel een 

gesprek wenst met de leerkracht, geeft u dit dan 

aub door voor woensdag 5 juni.  

 

 

Wenochtend 

Woensdag 19 juni is de zogenaamde ‘wenochtend’ voor 

kinderen die nieuw bij ons op school komen. Natuurlijk 

heel erg spannend. We wensen iedereen die komt 

wennen alvast veel plezier!  
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Verteltassen 

Misschien is het u opgevallen? Aan de bar in de aula 

hangen heel veel Verteltassen. 

Dit is te danken aan een klein team van vrijwilligers die 

verschrikkelijk hun best doen om een leuk thema te 

bedenken en daar allerlei spelletjes, boeken, knuffels, 

kleurplaten enz. bij te zoeken. 

Wilt u ook wat voor school doen? 

Een paar extra mensen in dit groepje zou erg fijn zijn. 

Ook voor het controleren van de tassen. Dit kan 

gewoon op een tijd die u schikt. 

Meld u aan bij juf Petra of juf Dorien. 

Kamp groep 8 

Ja hoor, het is bijna zover; groep 8 gaat op kamp naar 

Noordwijk! 

De groep vertrekt op woensdag 26 juni en komt terug 

op vrijdag 28 juni. Uiteraard zal dit op de fiets zijn. 

 

Er wordt tijdens die dagen 

sowieso veel gefietst, dus is 

het belangrijk dat het stalen 

ros van uw kind in orde is. 

Alle ouders van groep 8 

zullen per brief verder 

geïnformeerd worden. 

 

Fietsenstalling 

Sinds een aantal weken is er in de fietsenstalling een 

ruimte gereserveerd voor de fietsen van de 

medewerkers van school. Wil iedereen erop letten dat 

de leerlingen de fietsen IN de stalling plaatsen op de 

juiste plek? Fietsen met een krat kunnen vaak aan het 

stuur worden vergrendeld. Dit scheelt extra ruimte in 

de stalling doordat het stuur dan recht komt te staan. 

Alvast dank voor iedereen zijn of haar medewerking!  

 

Themadag kleuters 

Vrijdag 21 juni is de jaarlijkse themadag voor de 

kleutergroepen. Dit wordt verzorgd door de kinderen 

van groep 8 en is altijd erg gezellig. Thema dit jaar is: 

PIRATEN. 

 

Gevonden voorwerpen 

Denkt u aan de gevonden 

voorwerpen? 

Wat niet wordt opgehaald gaat 

weg. 

 

Groot (klein) nieuws! 

Juf Josien heeft ons laten weten dat zij zwanger is. Wat 

een feest! Gefeliciteerd juf Josien!  

 

Dank 

Onlangs werden alle 

leerkrachten verrast met een 

mooie plant. 

De ouders die dit hebben 

geschonken, willen wij 

hartelijk bedanken voor dit 

leuke gebaar! 

 

Wij zijn op zoek! 

De oudervereniging is op zoek naar nieuwe leden. Veel 

ouders die op dit moment in de oudervereniging zitten 

zullen na volgend schooljaar stoppen omdat hun 

kinderen dan niet meer op school zitten. Lijkt het u leuk 

om ons te helpen, meld u dan aan via 

info.antoniusr@jl.nu Wij zouden hier echt ontzettend 

blij mee zijn!  
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