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Hallo allemaal,
Dinsdag is de schoolreis. 
Ik ben alvast aan het duimen voor mooi weer. 
Duim je mee?
Groetjes Juf Els

School(reis)geld
De kinderen die afgelopen weken het school(reis)geld betaalden, 
hebben nog geen kwitantie ontvangen. 
Juf Ella was namelijk op vakantie. (Jaja, met pensioen zijn is vermoeiend) 
Maandag 13 juni is zij op school om alles te regelen. 
Mocht u nog schoolgeld moeten betalen,dan mag dat bij juf Ella 
maar natuurlijk ook bij de leerkracht van uw kind.

Weerijs-app
Steeds meer mensen hebben de Weerijs-app op hun telefoon staan ( al bijna 100).
Dat is handig want als we iets te melden hebben tijdens zoiets als de schoolreis dan sturen 
we u dat in een push bericht. Als u de app opent komt u dit bericht tegen en weet u het op 
tijd als bijvoorbeeld de bus vertraging heeft of eerder op school is dan 5 uur. 
Zorg wel dat u de push meldingen aan heeft staan bij de instellingen van de telefoon.

Groep 8
We zijn weer terug van het kamp, het was super! 
Hebben jullie de foto's al gezien op de site?
Graag wil groep 8 bedanken voor het rijden: Jan, de vader van Mattheo, De vader van Di-
lek, Chris ,de oom van Cherlina en Jeffrey, de vader van Angelica ! 
Zonder jullie waren wij er niet gekomen, bedankt heren!
Speciaal willen wij Vera, de moeder van Angelica bedanken voor het zorgen voor ons, het 
bakken van heerlijke "vera-eitjes" Het bakken op de bbq, het opruimen en de gezelligheid!!!

Foomp in groep 3

Jarig
De jarigen van deze week zijn:
Groep 1-2B
11 juni Kawtar Bechrouri 
Groep 1-2 A
12 juni Djylano Snelders 
Van harte gefeliciteerd !



Foomp
Foomp is een platform voor alle gekkigheid met twee ronde ogen, Het gaat om spelen, ontdek-
ken, verrassen en fantasie niets is te gek.....wat kan allemaal ontstaan ... met een lijfje en twee 
kraaloogjes....Foomp is een Kunstproject van Mieke Driessen. En Foomp is nu in groep 3.

In 2005 is deze wereld ontstaan in Breda.
"Foomp is een volkje van kleine poppetjes zo groot als je vinger. 
Ze zijn gemaakt van stof, kijken met hun kleine kraaloogjes vrolijk de wereld in en ze duiken 
overal op! Duizenden van deze Foompjes bevolken onze wereld. Ze zijn nieuwsgierig en reislustig. "


