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In deze nieuwsbrief:

Sportdag weer groot succes

Bakwedstrijd en multi-cultifeest
Verjaardagen
inde vaka

belangrijke data
Beste ouders/ verzorgers,
Wat zijn we blij dat de sportdag van vorige week
donderdag gewoon heeft kunnen doorgaan! Onze
grote dank gaat dan ook uit naar ouders, opa’s en
oma’s die geholpen hebben! Echt geweldig! Het was
een superdag met mooi weer en veel sportieve
hoogtepunten. De kinderen en wij hebben genoten!
Ondanks dat de grote vakantie al langzaam in zicht
komt, zijn er nog veel leuke dingen die op het
programma staan.
Heeft u bijvoorbeeld al gehoord dat wij 18 juni vanaf
groep 5 een bakwedstrijd houden? Het idee om Heel
Bosrank bakt te organiseren komt vanuit de
leerlingenraad! U ontvangt hier t.z.t. nog meer
informatie over. Voor deze dag hebben wij kleine
bakoventjes nodig. Heeft u dit thuis staan en mogen
wij die op deze dag lenen? Geeft u dat dan alstublieft
aan bij juf Marije of de groepsleerkracht.

Wie is er jarig?

1-6

Hania

9 jaar

Abdirahman

11 jaar

3-6

Princess

8 jaar

4-6

Quiana

10 jaar

Gefeliciteerd!!!

Vanwege het succes van voorgaande jaren en om
nog maar weer eens te benadrukken hoe rijk en
mooi het is om op een multiculturele school te
mogen zitten (22 nationaliteiten), organiseren we
samen met u weer graag een multi-cultifeest op
21 juni.

Belangrijke data komende
periode

Op deze dag mogen ouders die dit leuk vinden iets
lekkers maken vanuit hun achtergrond of cultuur.
Vorig jaar leidde dit tot van stukjes kaas uit
Nederland tot Friese lekkernijen, Kroatische
versnaperingen en Somalische heerlijkheden etc..

Alle leerlingen vrij!

Vindt u het leuk om voor deze dag weer iets te
maken, zet deze datum dan alvast in uw agenda.
Om het geheel aan te kleden, zouden we het leuk
vinden als we zoveel mogelijk vlaggen van de
landen van herkomst van onze kinderen op
kunnen hangen. Heeft u een vlag uit uw provincie
of land en mogen wij die lenen? Dat zou heel fijn
zijn! U kunt dit inleveren bij de groepsleerkracht.
Verdere info over het feest volgt ter zijner tijd.

Check ook onze DigiDuif agenda!
5-6
Studiedag

7-6
Schoolreisje groep 1 t/m 6

10-6
Tweede Pinksterdag
Alle leerlingen vrij!

11-6
Studiedag

Let op!!!
Op 12 juni organiseert Sportservice de
buitenspeeldag op de parkeerplaats voor onze
school. U kunt dus deze dag hier NIET parkeren.

Alle leerlingen vrij!

’s Ochtends is dit voor ouderen en vanaf 13:00 uur
voor alle kinderen in de wijk! Voor meer
informatie klikt u op deze link.
https://jouw.teamsportservice.nl/haarlemmerme
er/evenementen/kinderen/buitenspeeldag-201912-06-2019/

Buitenspeeldag: PARKEREN
VOOR DE SCHOOL NIET
MOGELIJK.

12-6

12-6 t/m 14-6
Kamp groep 7/8

Als laatste:
Vergeet u niet het schoolreisje van uw
zoon/dochter te betalen? Vandaag laatste dag! Zie
mijn digiduifbericht van dinsdag 28 mei voor de
gegevens.

Met vriendelijke groet, namens het team,

Susanne Pedersen.

