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Doekoe actie
Deze actie is bijna voorbij. Tot en met zondag 23 mei aanstaande kunnen
nog munten voor onze school worden verzameld. Zoals u kunt zien op
bijgaande foto zijn ons al veel munten gegund (tweede rij van rechts).
We krijgen als school naar rato van het aantal ingeleverde munten een
geldbedrag waarvoor we sport- en spelartikelen kunnen aanschaffen.
Hier zijn we heel blij mee!

Koningsspelen
Wat was het een feestelijke dag op vrijdag 23 april! Na het gezellige
ontbijt gingen de hogere groepen op pad voor een speurtocht door het
dorp en een spel bij de Ruïne. De lagere groepen bleven fijn op het
schoolplein waar ze een leuk en gevarieerd programma kregen
aangeboden. Gelukkig speelden de weergoden goed mee en was het
voor iedereen een leuke ontspannen dag. Kinderen en leerkrachten
waren tijdens de evaluatie erg enthousiast.

verzoeken
We hebben twee verzoeken aan u. Allereerst het verzoek om uw kind(eren) niet te vroeg naar school
te laten komen. Ze mogen om 08:20 uur naar binnen lopen, er is geen toezicht op de pleinen.
Daarnaast het dringende verzoek om niet spontaan de school binnen te lopen. Graag altijd aanbellen,
ook als u een afspraak heeft.

NL DOET
Gelukkig kan NL DOET, in tegenstelling tot vorig jaar, wel doorgaan. De datum is aangepast naar
vrijdag 28 mei. Het is de bedoeling dat dan de beide schoolpleinen worden opgeknapt. Dit kunnen we
niet alleen! Heeft u in de ochtend tijd voor ons? Wij zouden dit zeer op prijs stellen! Aanmelden kan
door middel van een mail naar truus.slabbers@innovo.nl

ANWB streetwise
Donderdag 3 juni doen we weer mee aan ANWB Streetwise. Dit is een praktische verkeerstraining
voor alle groepen. De trainingen worden helemaal verzorgd door mensen van de ANWB. Het is leuk
om al eens op de website te kijken: www.streetwise.nl
De volgende onderdelen komen aan bod:
groep 1/2 a en 1/2b: TOET TOET, een les in de speelzaal. De kinderen oefenen met oversteken en
het herkennen van verkeersgeluiden.
groep 2/3, 3 en 4: BLIK en KLIK, in de sporthal. De kinderen leren oversteken tussen auto’s door en
ze ervaren waarom het gebruik van autogordels zo belangrijk is.
groep 5 en 6: HALLO AUTO. De kinderen leren de remweg van een auto in te schatten en mogen in
een lesauto zelf remmen om dit te ervaren. Voor dit onderdeel zal de Hertenstraat gedeeltelijk
afgesloten worden die ochtend, van Bakker Dukers tot aan de Linnerhof, hiervoor is vergunning
verleend door de gemeente.
groep 7 en 8: TRAPVAARDIGHEID. De kinderen krijgen een fietsparcours op de speelplaats waar
ze met eigen fiets doorheen gaan.
Verdere informatie voor de ouders volgt via ISY.

Logan
Juffrouw Rachel (zij verzorgt op donderdagen de gymlessen van een aantal groepen) is op
Koningsdag bevallen van haar zoontje Logan. We wensen haar en haar partner samen veel geluk
toe!

gym
Vanaf morgen kan de gymzaal weer worden gebruikt voor de gymlessen (groepen 3 tot en met 8).
Het verzoek aan u is om de kinderen weer de gymspullen mee te geven.

schoolkas
Niet alleen in de natuur is het groeizaam weer, ook in de schoolkas groeit alles goed! Deze week
kregen kinderen tomatenplantjes en sla mee naar huis. Met dank voor de goede zorgen Opa Ger!

vrij van school
Aanstaande maandag (Pinkstermaandag) is de school gesloten. Daarna is er nog een studiedag voor
de leerkrachten op maandag 21 juni. De zomervakantie begint op vrijdag 23 juli voor alle groepen om
12:00 uur.

