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Weerijs
Jarig:
Weekbrief
Hallo allemaal

Zo, nu ben ik die regen wel beu. Kom op zonnetje doe je best!
Groetjes Juf Els

Rapport inleveren

Heb je je rapport nog thuis?
Breng het mee naar school, dan kunnen we hem weer vullen!

Ontruiming

Omdat wij veiligheid heel belangrijk vinden, hebben we afgelopen dinsdag
een brand-oefening gedaan.
De kinderen deden het ontzettend goed;
iedereen was snel en veilig buiten.
We oefenen dit elk jaar om het goed te blijven onthouden.

Groep 8 musical

Ja, het komt er allemaal aan.
De musical mag ook dit jaar weer in het Chassé Theater gehouden worden
en is alleen voor de ouders/verzorgers van groep 8 en de leerkrachten te
zien.
De musical is hiervoor in overleg met groep 8 verzet naar
21 juli om 19:00 uur in het Chassé Theater.
Dus lieve ouders/verzorgers van groep 8.
Zet het nu alvast in je agenda en geniet!

Weerijsdag afgelast

Helaas is ook de Weerijsdag ten prooi gevallen van de corona maatregelen.
Omdat wij deze dag altijd met de hele school willen vieren en
hierbij dus ook met alle kinderen samen heel veel leuke dingen willen doen
kan het helaas niet doorgaan.
We mogen nu alleen nog leuke dingen doen met de klas en dat vinden we
voor de Weerijsdag niet goed genoeg.

Afspraak tijdens schooltijd,

Om goed onderwijs te krijgen,
is het belangrijk dat uw kind de hele dag op school is.
Het liefst willen we natuurlijk dat alle kinderen de hele dag op school zijn.
Wij begrijpen wanneer dringende afspraken voor uw kind een keer tijdens
schooltijd worden gepland. Dit zal echter in overleg met de school moeten.
Wij willen u vragen dit altijd, minimaal één dag van tevoren te melden aan
de leerkracht van uw kind.
De leerkracht kan uw kind dan op tijd naar de deur sturen,
en u bent op tijd op de afspraak.

28 mei Caitlin groep 1/2B
28 mei Nina groep 3
31 mei Rosalie groep 7
31 mei Ibrahim groep 1/2A
1 juni Riyan groep 8

Gefeliciteerd!

