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Het thema waar in de verschillende bouwen over gesproken wordt: 
Onderbouw:    Ik onderzoek hoe ik kan helpen als ik een emotie bij de ander zie.   
Middenbouw: Ik onderzoek welke hulp passend is als ik emoties bij een ander zie. 
Bovenbouw:  Ik onderzoek hoe ik passend kan reageren als ik emoties zie bij een 

ander.  

Bijbelrooster  
Thema: Kwetsbaar  
Over sterk doen en kwetsbaar zijn. Over de macht van het gevoel en 
de kracht van de ontroering. 
Bijbel: Het verhaal van Simson (Rechters 13 t/m 16). 
    

Welkom 
De afgelopen tijd hebben we veel nieuwe leerlingen mogen verwelkomen. In 
groep 1a Vincenzo, Twan, Romée, Jona, Rowin en Kay en in groep 1b Ryan. 
We wensen jullie allemaal veel plezier bij ons op school! 

Ziekmelden  
Tijdens de ‘coronaperiode’ is het er een beetje ingeslopen dat ouders via de app contact met de leerkracht 
hadden over ziekmelding. We merken dat het niet handig is. Soms is de desbetreffende leerkracht vrij en 
soms leest de leerkracht dit niet op tijd. We willen u vragen om kinderen ’s ochtends vanaf 8.00 uur ziek te 
melden via het telefoonnummer van de school: 0599-615830.  
Als kinderen die zelf naar school gaan weer beter zijn, moeten ze ook beter gemeld worden. 

Schoolreizen 
Op 29 en 30 juni gaan we op schoolreis en hebben we schoolfeest! 
Groep 3 t/m 5 gaat naar Wildlands, 7 en 8 gaan naar Julianatoren. 
De kleuters houden een schoolfeest.  
In de volgende nieuwsbrief ontvangt u alle overige informatie. 
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Woensdag 25 mei 2022 



agenda 

26 en 27 mei Hemelvaartsdag: donderdag en vrijdag vrij 
1 juni Groep 6b naar Geert Teis 
6 juni Tweede Pinkersterdag: vrij 
14 juni t/m 17 juni Avond4daagse 
22 juni Groep 7 en8 Botss-festival  
 
 
 
 
  
  
 

 

              

            

 

 

Schoolfotograaf 
Vandaag gingen de inlogkaarten voor de schoolfoto’s mee. 
Helaas heeft dit langer geduurd dan normaal vanwege problemen bij de schoolfotograaf. 
In tegenstelling tot wat op de inlogkaart staat kunt u daarom bestellen zonder verzendkosten t/m 8 juni. 

Bezoek aan Geert Teis 
Groep 6b gaat op woensdag 1 juni naar theater Geert Teis. Niet voor een 
voorstelling, maar voor een rondleiding door het gebouw. Dit bezoek past 
heel goed bij het taalthema waar in groep 6b aan wordt gewerkt: 
Plankenkoorts.  
Alle kinderen van groep 6b moeten op deze dag hun fiets mee naar school 
nemen. 

Botts-festival 
De kinderen van groep 7 en 8 gaan woensdagmiddag 22 juni naar het Botss-
festival. Deze dag moeten ze op de fiets naar school. Het programma duurt tot 
14.30 uur. Meer informatie leest u in de volgende nieuwsbrief. 

Avond4daagse  
In de bijlage vindt u een brief van de commissie voor de avond4daagse. We wensen alle wandelaars alvast 
veel plezier en succes! 

De volgende nieuwsbrief komt uit op 8 juni. 

 


