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Feestweek
De inhoud van de feestweek krijgt steeds vastere vormen.
Maandag 9 juli komt Body Action dansworkshops geven. Er zal in 2 groepen gerepeteerd worden, waarna om 11.30 uur een
uitvoering voor ouders en andere belangstellenden wordt gehouden. Bij mooi weer vindt dit buiten plaats; anders waarschijnlijk in de Waldervaarthal.
Dinsdag 10 juli gaan we met de hele school naar de bioscoop. Verdere details volgen nog.
Woensdag 11 juli krijgen we bezoek van Educatief reptielcentrum PretMetRep die met reptielen, amfibieën en geleedpotigen
onze school bezoeken.
Donderdag 12 juli wordt een culturele dag waarvan de inhoud nog niet bekend is.
Vrijdag 13 juli is de sport- en speldag waarbij kinderen mét ouders tegen elkaar gaan strijden. Hiervoor ontvangt u eerdaags
een brief om u op te geven. Ook willen we op deze ochtend alle ouders bedanken voor hun hulp en inzet van het afgelopen
jaar.
Zodra alles definitief is, wordt u via een speciale nieuwsbrief op de hoogte gebracht.

Nieuws van derden
Sportservice Schagen: er zijn nog niet veel aanmeldingen voor de scholierenveldloop. Aan de deuren van de klaslokalen
hangen de lijsten waar de kinderen zich kunnen inschrijven. Misschien kunt u uw kind helpen herinneren of stimuleren zich
op te geven?!

Nieuws uit de groepen
Groep 1/2: in plaats van het kleuterfeest gaan de kinderen van groep 1/2 dit jaar ook op schoolreis! Vrijdag 22 juni gaan
zij naar de Holle Bolle Boom en we wensen ze alvast heel veel plezier!
Groep 7/8: dinsdag 26 juni wordt in Schagen de gemeentelijke sportdag voor de groepen 8 georganiseerd. Ook onze groep
7/8 gaat hieraan deelnemen bij zwembad de Wiel.

Wie zijn er nieuw bij ons op school:
We zijn blij dat we weer 2 nieuwe kleuters hebben mogen verwelkomen: Abdibasid en Amira. We wensen jullie heel veel
plezier bij ons op school!

Wie zijn er de komende twee weken jarig:
De komende twee weken zijn de volgende kinderen jarig:

-

18-06
20-06
23-06
24-06
27-06

May (groep 4) 6 jaar en Aurel (groep 7) 11 jaar
Guus (groep 8) 12 jaar
Ziva (groep 2) 6 jaar
Jealynn (groep 3) 7 jaar
Xem (groep 3) 7 jaar.

Wij wensen jullie alvast een fijne verjaardag!

Wat staat er de komende twee weken te gebeuren:
Maandag 18-6: Cica afwezig, Ellen staat voor groep 1/2. Monique aanwezig.
Dinsdag 19-6: 20.00 uur gezamenlijke OR-vergadering op de Wegwijzer.
Woensdag 20-6: Ellen afwezig, Cica staat voor groep 1/2.
Vrijdag 22-6: groep 1/2 gaat op schoolreis naar de Holle Bolle Boom.
Dinsdag 26-6: gemeentelijke sportdag voor groep 7/8 bij de Wiel.
Donderdag 28-6: de volgende Klieuw komt uit.

Namens het gehele team, met vriendelijke groet,
Monique van Klaveren

