Verjaardagen
Datum
5 mei
5 mei
7 mei
21 mei
25 mei

2016
2016
2016
2016
2016

Groep
1
2
1
7
2

Naam
Bram Tax
Siebe Dictus
Iris van Dijck
Roelie van de Riet
Linde de Backer

Leeftijd
4
6
4
11
6

Nieuwe leerlingen
In deze maand verwachten wij Bram Tax en Iris van Dijck.

Belangrijke data
25 april t/m 5 mei
4 mei
5 mei
8 mei
10 mei
15 mei
16 mei
23 mei
28 mei
30 mei

Meivakantie
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Hemelvaart
Moederdag
Cultuurvoorstelling groep 5 /
Bezoek van Goghhuis groepen 1 / 2
Pinksteren
2e Pinksterdag Iedereen vrij
GMR vergadering
Dankviering 17.00 uur
MR vergadering

Nieuws vanuit de school
Gevonden voorwerpen.
De bak met gevonden voorwerpen zit weer vol met bekers, broodtrommels, jassen enz. Op 1
juni ruimen we alles weer op. Controleer even of u iets kwijt bent en kijk dan even bij de
gevonden voorwerpen. De gevonden voorwerpen kunt u vinden bij meneer Jac.

Goede Doelendag
Op dinsdag 12 april hebben we weer ons uiterste beste gedaan voor het goede Doel.
Deze keer hebben we ons best gedaan voor Dierenopvang Breda. Zij hadden een nieuw
hekwerk nodig . De opbrengst was ongelooflijk. Jullie haalden het waanzinnige bedrag van €
1315,99 op, met nog nagekomen bedragen is er 1327,- gestort
Kijk even op onderstaande link om te zien hoe ver ze zijn:
https://www.bredabreed.nl/c/000006/Help-jij-mee-om-ons-veilig-buiten-te-laten-spelen

Bedankt voor jullie inzet en ouders bedankt voor jullie hulp.

Ouderinloop
De ouderinloop is in de maand mei op de donderdagmiddag van 15.15u – 15.45u

Zwangerschapsverlof
Vanaf 1 juni gaat juffrouw Nicole met zwangerschapsverlof. Op de dagen dat ze werkte
wordt ze vervangen door juffrouw Belinda en juffrouw Carolina.
De groepsbezetting na 1 juni ziet er dan als volgt uit:
Groep 1 / 2 : Juffrouw Josette; maandag, woensdag, donderdag en vrijdag
Juffrouw Belinda; dinsdag
Groep 3 / 4: Juffrouw Carolina: maandag t/m vrijdag
Groep 5 / 6: Juffrouw Belinda; maandag
Juffrouw Mieke; dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag
Groep 7/ 8: Juffrouw Ynke: maandag, dinsdag, woensdag
Juffrouw Belinda: donderdag en vrijdag
Hoe de verdeling zal zijn het volgend schooljaar hoort u aan het einde van dit schooljaar.

Laatste week van groep 8
Het is nog wel vroeg , maar de laatste schoolweek van groep 8 ziet er dit jaar anders uit dan
op de kalender staat.
Dinsdagavond 18 juli afscheidsmusical. Na de musical blijven de ouders en de kinderen
onder het genot van een hapje en drankje even na kletsen.
Woensdag 20 juli: 12.15 uur uitzwaaien van de kinderen van groep 8.
Donderdag 21 en vrijdag 22 juli zijn de kinderen van groep 8 vrij.

Techniekweek
Vanaf 16 mei gaan we gedurende 2 weken werken aan techniek. Gedurende deze 2 weken
zullen wij op enkele dagen speciale aandacht besteden aan techniek. Mochten wij daar jullie
hulp bij nodig hebben dan zal die vraag komen vanuit de leerkrachten.

