
 

 
 

 

 

.. Agenda 
21 mei:  2e pinksterdag alle lln vrij 

22 mei:   Schoolreisje 

28 mei:  Start toetsweek 

29 mei:   13.30 uur koffie-uurtje gezinscoach 
1 juni:  Afsluiting Kosmisch project 

 

Schoolreisje 
Aanstaande dinsdag is het zover!! 
We gaan met de hele school op schoolreisje. Alle kinderen worden om 8.30 uur op school verwacht. 
We vertrekken om 9.00 uur met de bus naar Avonturenpark Valdeludo in Echt. Het is erg leuk als er 
veel ouders zijn om ons uit te zwaaien. 
Om 15.30 uur zullen we daar weer in de bussen stappen en we hopen om 16.30 uur weer terug op 
school te zijn. Mocht de verwachte aankomsttijd (files?) meer dan een half uur veranderen, dan 
zullen we dit via het ouderportaal laten weten.  

In het park kunnen de kinderen onbeperkt water, smaakwater en suikervrije ranja krijgen! 
Zorgt u er wel voor dat uw kind een tussendoortje en lunch bij zich heeft? Verder zou het handig zijn 
als u uw kind thuis alvast insmeert met zonnebrandcrème.  
Wij hopen op een zonnige en gezellige dag!  

Aquarium 
Enige tijd geleden hebben wij een oproepje geplaatst in een weekbericht. We vroegen of iemand een 
aquarium te leen had. 

Deze hebben wij inmiddels gebruikt en staat weer klaar om opgehaald te worden. 

Zou degene die zo aardig was om deze uit te lenen, deze weer willen meenemen? 
Het aquarium staat in de teamkamer. 
Bedankt!!!  

E-books voor het hele gezin met de 
VakantieBieb  
Dankzij de VakantieBieb blijven duizenden kinderen in 
de zomer doorlezen.  

Dat is een geweldige ontwikkeling, want doorlezen in de 
zomer voorkomt een terugval van het leesniveau. De 
VakantieBieb stimuleert kinderen om te lezen tijdens de 
zomervakantie en biedt e-books voor het hele gezin.  
De app is te downloaden in de App Store en Google Play 
Store en is een zomercadeautje van de Bibliotheek. U 

hoeft hiervoor geen lid te zijn. Van 1 juli tot en met 31 

augustus kunnen zowel uw kinderen als uzelf genieten 
van meer dan 60 e-books.  
Winactie:  Om het lezen deze vakantie extra leuk te 
maken voor uw kinderen, maken ze kans op een iPad 
mini door uit te leggen wat hun favoriete e-book uit de 
VakantieBieb is en waarom. Informatie over deelname en spelvoorwaarden vindt u op 

www.vakantiebieb.nl. 

Professionalisering 
Wij vinden het belangrijk om ons als team te blijven ontwikkelen. Hier besteden we tijdens 
studiedagen en teamvergaderingen veel aandacht aan.  
Niet alleen op teamniveau maar ook op individueel niveau volgen leerkrachten scholing. Zo hebben 
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Truus, Maurice, Gerard en Maica hun BHV-certificaat wederom verlengd.  
Gerard is geslaagd voor het examen ‘beheerder brandmeld- en ontruimingsinstallatie’.  

Tot slot is Anke geslaagd voor haar PABO-diploma.  
Gefeliciteerd allemaal!  

Laatste stageweek 
Gedurende twee schooljaren hebben Anke en Pim bij ons op school stagegelopen. Momenteel werkt 
Anke in onze bovenbouwgroep en Pim in onze middenbouwgroep. Volgende week is de laatste 
stagedag voor beiden. Vrijdag 25 mei is officieel hun laatste stagedag. Wij wensen hen veel succes 
in hun verdere toekomst en bedanken hen voor hun inzet voor onze school. We hopen dat we ze na 

hun stage nog bij ons op school terug gaan zien.  

Schoolfruit 
A.s. woensdag kunnen kinderen genieten van een appel.  

 
 
 
 
 

  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 


