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Vrijdag

3 juni

-Open Podium onderbouw
-Meeloopmoment voor de groepen 1 t/m 3
-Themagericht zwemmen voor de groepen 8

Maandag
Dinsdag

6 juni
7 juni

Donderdag
Vrijdag

9 juni
10 juni

-Tweede Pinksterdag. Alle leerlingen vrij
-Studiedag voor de medewerkers uit de groepen
1 t/m 4. De leerlingen uit deze groepen zijn vrij
-Start Avondvierdaagse
-Meeloopmoment voor de groepen 1 t/m 3
-Open Podium MB
-Themagericht zwemmen voor de groepen 8
-Laatste avond van de Avondvierdaagse

Maandag
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag

13 juni
14 juni
16 juni
17 juni

-Meeloopmoment voor de groepen 1 t/m 3
-Nieuwsbrief 16
-Studiedag team. Alle leerlingen zijn vrij
-Meeloopmoment voor de groepen 4 t/m 6
-Themagericht zwemmen
-Open Podium door de groepen 1/2A, 4A, 6 en 8B
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Van meester Ron

Ook de laatste horde is genomen, We hebben met
20 fietsers de top van de Mont Ventoux gehaald. Al
met al een geweldige belevenis en nog belangrijker;
We hebben met zijn allen al rond de 50.000 euro
opgehaald voor het Delta Wereldscholenproject!
Alle ouders, collega’s en niet te vergeten de
kinderen: Heel erg bedankt! Mocht u nog sponsorgeld thuis hebben, dan kan dat tot uiterlijk vrijdag
aan de groepsleerkracht gegeven worden.
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Tweede Pinksterdag en studiedag groepen 1 t/m 4

Maandag 6 juni is het Tweede Pinksterdag en zijn alle leerlingen vrij.
Dinsdag 7 juni is er een studiedag voor het onderwijzend personeel uit de groepen 1 t/m 4.
Daarom hebben alle kinderen uit de groepen 1 t/m 4 op dinsdag 7 juni een vrije dag. De
kinderen uit de groepen 5 t/m 8 hebben op dinsdag 7 juni gewoon les.

Meeloopmomenten
Omdat het de laatste tijd steeds drukker wordt bij de kapstokken in de school, brengen wij
onderstaande nog even onder uw aandacht;
In de jaarkalender staan de zogenaamde meeloopmomenten aangegeven. Tijdens deze
momenten kunt u met uw kind(eren) mee naar binnen lopen.
Van deze regel kan afgeweken worden, als de betreffende leerkracht of de aanspreekpunten op het schoolplein hiervan op de hoogte zijn.

Avondvierdaagse

Vanaf dinsdag 7 juni t/m vrijdag 10 juni vindt de avondvierdaagse plaats. Wij wensen alle
kinderen die volgende week meedoen aan de avondvierdaagse alvast heel veel succes
en bovenal veel wandelplezier toe. Ook bedanken wij de oudervereniging heel hartelijk
voor hun inzet. Zij zijn achter de schermen heel druk bezig om alle wandelaars van de
Kringloop een mooie vierdaagse te bezorgen.
Leden van de oudervereniging zijn dinsdag 31 mei, woensdag 1 juni en donderdag 2 juni
vanaf 8.15 uur tot 8.45 uur op het schoolplein aanwezig. U kunt dan bij hen kaarten voor de
avondvierdaagse kopen. Een kaart kost € 4,50. Ook krijgt u van hen een brief mee met
overige informatie. De kinderen die meelopen krijgen deze avonden via de
oudervereniging iets te eten en te drinken. Voor de herkenbaarheid dragen de wandelaars een school T-shirt.
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