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DOEKOE
Deze week ontvingen we het bericht van de COOP dat onze deelname aan de DOEKOE actie het
mooie bedrag heeft opgeleverd van €169,00!! Van dit geld kunnen we sport- en spelmaterialen
aanschaffen. We zijn erg blij met dit mooie resultaat!

schoolreis
Helaas kan ook dit jaar de schoolreis niet doorgaan in verband met de Coronaperikelen. Er is een
mooi alternatief bedacht: op vrijdag 9 juli krijgen alle kinderen een alternatieve schooldag
aangeboden. Deze dag wordt volledig verzorgd door een professionele entertainmentgroep.
Alle informatie over deze dag, inclusief een betaalverzoek, is verspreid voor alle ouders via ISY.

Streetwise
Alle groepen kregen afgelopen donderdag een les aangeboden in het kader van verkeersveiligheid.
Dit gebeurde door de ANWB. Zo kreeg groep 2/3 een les aangeboden in de sporthal. De kinderen
leerden oversteken tussen auto’s door en ze hebben ervaren waarom het gebruik van autogordels zo
belangrijk is. Een groep mocht achter het stuur plaatsnemen van een heuse auto en zelf remmen.
Groep 8 fietste een circuit op het schoolplein met een zware rugzak op de rug. Zo was er voor iedere
groep een leerzame les georganiseerd die op een speelse manier werd gebracht.

cavianieuws
In de Week van de Lentekriebels die in maart plaatsvond op onze school, kregen de cavia’s U&Nit
(unit groep 7 en 8) bezoek van een mannetjescavia. Dit heeft geresulteerd in de geboorte van 6
kleine caviaatjes! Uiteraard werd er heerlijk gesmikkeld van beschuit met muisjes!

Wandelen voor water
De leerlingen van groep 8 nemen deel aan het project “Wandelen voor water”. Voor dit project lopen
zij vandaag 6 kilometer met 6 liter water op de rug om geld op te halen voor kinderen in Oeganda.
Veel kinderen in Oeganda lopen dagelijks 6 kilometer om schoon drinkwater te halen. Vaak is zelfs
dan het drinkwater niet schoon genoeg. Een hygiënisch toilet is er vaak ook niet. Daardoor zijn deze
kinderen vaak ziek en kunnen ze niet naar school. Door voor schoon drinkwater en hygiënische wc’s
te zorgen, kunnen we deze kinderen een grotere kans op een betere toekomst geven. Bij een donatie
van 8 euro kan een kind in Oeganda een heel jaar naar een hygiënisch toilet. Voor 10 euro per jaar
heeft een kind een heel jaar lang schoon drinkwater.

vrij van school
Op maandag 21 juni is de school gesloten in verband met een studiedag voor de leerkrachten.
De zomervakantie begint op vrijdag 23 juli om 12:00 uur.

