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AFSCHEID
Diede Wargerink wordt 2 juni vier jaar.
We wensen haar veel succes op de basisschool!
Max kleine Snuverink wordt 3 juli drie jaar. Hij neemt dan afscheid van ons. We wensen
hem veel plezier op de Kindergarten in Duitsland.

WELKOM…
Esmee ter Huurne! We wensen haar een fijne tijd bij ons in de groep.

JARIGEN
Juffrouw Bertine was afgelopen 9 mei jarig. Dit was een
verrassende en leuke ochtend.
Op maandag 5 juni is Nick klein Tank jarig.

SCHOOLFOTOGRAAF
Op dinsdag 6 juni komt de schoolfotograaf. Er worden foto’s gemaakt waar de kinderen
alleen op staan en/of met hun broer(s) of zus(sen) van de basisschool. Ook wordt er een
klassenfoto gemaakt. Kinderen die alleen op de vrijdag komen, mogen op de dinsdag
ook op de foto. De tijd van de fotograaf wordt nog vermeld in de groepsapp. Ook wordt
er nog een groepsfoto gemaakt door Femke ter Huurne tijdens het schooluitje.

SCHOOLUITJE
Vrijdag 9 juni vindt het jaarlijkse schooluitje plaats. We gaan met
de trein van Captain Jack naar speeltuin ter Huurne
(reservedatum 16 juni). Om 08.30 uur verzamelen we op de
peuteropvang. Vanaf 11.00 uur nodigen wij de ouder(s) uit bij
speeltuin ter Huurne voor een kop koffie en gebak. Ook is er nog
de gelegenheid om samen met uw kind in de speeltuin te
spelen. Om 11.30/12.00 uur kunt u uw kind meenemen naar huis.
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BIEBTASSEN
We hebben nieuwe biebtassen. De kinderen krijgen deze
tassen te leen en zijn voorzien van een label met naam.
Voor het einde van het schooljaar moeten de boeken die
de kinderen thuis hebben ingeleverd worden.

MUZIEK- EN DANSWORKSHOP
Ingrid Hilarius heeft op 19 mei een muziek- en dansworkshop verzorgd. Dit was een leuke
ochtend en de kinderen deden supergoed mee!

ZOMERVAKANTIE
De laatste schooldag is voor de vrijdaggroep 7 juli en voor de
dinsdaggroep 11 juli.
Op dinsdag 29 augustus starten we weer met het nieuwe schooljaar.

