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Nieuwsbrief 1 juni  2018
Geachte ouders/verzorgers 
Hierbij ontvangt u de zeventiende nieuwsbrief 
van het schooljaar 2017-2018. 

 

  

Vervanging  
Juf Corinne Ligt is deze dinsdag begonnen als 
vervanger van juf Marjanne in groep A. Juf 
Corinne is er op de dinsdag en woensdag. 
 
 

  

Sportdag 
Op woensdag 23 mei deden de leerlingen van 
groep 5 tot en met 8 mee aan de jaarlijkse sport-
dag. 
We begonnen de dag met een warming-up om 
onze spieren alvast op te warmen. Daarna gingen 
we in 2 groepen aan de slag. 
In totaal hebben we 12 verschillende spellen ge-
daan die met atletiek te maken hadden. 
Om 12:15 uur was het tijd voor de scholenesta-
fette. De leerlingen die hier aan mee hebben 
gedaan hebben een mooie tijd neergezet.  
Na de prijsuitreiking konden alle kinderen moe 
maar voldaan gaan genieten van hun vrije mid-
dag. 

 
 

  

Rekenen 
De zon schijnt volop en buiten is het lekker warm. 
Binnen is het soms nog wel eens lastig concentre-
ren, dus een goede reden om naar buiten te gaan 
en daar te rekenen. De komende weken gaat de 

rekengroep van Juf Elkie op de vrijdag buiten 
bezig met het opmeten van attributen, het bere-
kenen van de omtrek en de oppervlakte. Kin-
deren die bij haar rekenen moeten dan ook elke 
vrijdag een centimeter meenemen, om goed mee 
te kunnen doen met deze buitenles! 
 

 
 
Ouderraad ( herhaling) 
Eind van dit jaar nemen drie ouders afscheid van 
de ouderraad omdat hun zoon of dochter van 
school afgaat. Hierdoor blijven we met een “hal-
ve” ouderraad achter. Wilt u de ouderraad ko-
men versterken, of wilt u meer informatie, laat 
het ons dan weten! 
Afgelopen dinsdag verraste de ouderraad de kin-
deren met een ijsje. Dit was zeer welkom op deze 
warme dag. 
 

  

Verkeersquiz! 
In alle groepen 6 is er in Zeewolde een verkeers-
quiz afgenomen. De beste scholen mogen strij-
den voor de titel in de Lux! Groep B heeft het 
heel goed gedaan  dit jaar en  twee leerlingen 
mogen nu meedoen aan de finale  op vrijdagmid-
dag 8 juni. We gaan hier met de hele klas heen. 
De finale in de Lux  die wordt gepresenteerd door 
Klaas van Kruistum (bekend van Zapp en Wie is 
de Mol). 
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Data 

7 juni  schoolreisje 

8 juni Groep B les Poelen en sloten 

8 juni Groep B naar de Lux, verkeersquiz 

2 en 6 juli oudergesprekken 

5 juli juffendag 

11 juli Afscheidsavond groep 8 

 
Met vriendelijke groet, 
Bert Veldhorst en Bianca de Zoete 


