Nieuwsbrief

26 april 2018

In deze nieuwsbrief:

Wist u dat...?

Verjaardagen
Belangrijke data komende tijd
Wist u dat…
……Alle leerlingen uit groep 8 de IEP eindtoets
hebben gemaakt? Ze hebben allemaal heel erg
hun best gedaan en gewerkt voor wat ze waard
zijn. Nu is het wachten op de uitslag. We zijn nu al
trots op jullie!!!
…Alle leerlingen van groep 7 de IEP advieswijzer
hebben gemaakt? Ook deze kanjers hebben, zoals
altijd, hun beste beentje voorgezet! De ouders
van groep 7 worden na de meivakantie
uitgenodigd voor de gesprekken hierover. Deze
zullen waarschijnlijk op 22 en 23 mei
plaatsvinden.
... De leerlingen van groep 4 t/m 8 zojuist een
prachtige, gezellige en leuke sportdag hebben
gehad? Juf Maud had weer fantastische
onderdelen voorbereid! We hebben gesprongen,
gegooid, gerend en gevoetbald, en als laatste ook
nog een spannende touwtrekwedstijd gehouden!
Dit alles was niet mogelijk geweest zonder de hulp
van geweldige hulpvaders, moeders en een opa!
Heel hartelijk dank hier voor! We hopen dat u
het ook een beetje gezellig vond.

Wie is er jarig?
28 april

Mohamed

12 jaar

9 mei

Dima

8 jaar

11 mei

Abdullah

7 jaar

15 mei

Uzair

5 jaar

17 mei

Rabiica

11 jaar

19 mei

Augusta

7 jaar

Van harte gefeliciteerd!!!

Dit alles was niet mogelijk geweest zonder de hulp
van geweldige vaders, moeders en opa! Namens
de kinderen, onze hartelijke dank hiervoor!!! En
we hopen dat u er, net als wij, ook van genoten
heeft.
…De kinderen van groep 6,7,8 voor Simavi met de
actie ‘lopen voor water’ maar liefst 800 euro
hebben opgehaald!!! Wat een fantastisch bedrag!
Goed gedaan jongens en meiden!
…Er op vrijdag 4 mei een GRATIS sportinstuif
voor kinderen van 6 t/m 12 in de Boskern is
(gymzaal)?
Zie voor de Flyer de bijlage.
…U uw bijdrage (25 euro) van het

schoolreisje niet moet vergeten te betalen aan

Belangrijke data:
Check ook onze DigiDuif
agenda!

27 april
 start meivakantie.
14 mei weer naar school

21 mei
 Pinksteren
Alle leerlingen vrij.

de leerkracht???
…Er in de Boskern bijles/huiswerkbegeleiding
voor kinderen wordt gegeven?






Op woensdag van 13:00 tot 15:00 uur en
op vrijdag van 15:00 tot 17:00 uur
De kosten zijn 5 euro per maand.
voor kinderen van 6 t/m 18 jaar
Inschrijven kan op de Boskern, maak dan
eerst een afspraak: 0622923571
Of via mail inschrijven:
faridasabri12@gmail.com.

22 mei
 ’s middags atelier ,
om 13:00 uur op
school.
23 mei
 ’s middags Beeball
groep 3 / 4
 handball groep 7/8

We wensen iedereen een heel fijne
meivakantie !!! Tot 14 mei!

Met vriendelijke groet,
namens het team,
Susanne Pedersen.

De volgende nieuwsbrief
ontvangt u op 25 mei.

