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GROEPSACTIVITEITEN
Schoolreisje groepen 1/2/3 Herhaling!!
Op donderdag 15 juni gaan de groepen 1-2-3 op schoolreisje en wel naar Het Land van Jan Klaasen in
Braamt. De kinderen worden om 09.15 uur in de klas verwacht. Wilt u als ouders uw kind naar de klas
brengen en vervolgens buiten wachten zodat het in de klas niet te druk wordt? We vertrekken rond 9.30
uur. Ze hoeven deze dag geen eten en drinken mee te nemen. We zijn om 15.00 uur terug op school.
Mocht u van 8.30u tot 9.15u een probleem hebben met de opvang van uw kind(eren), kunt u dit bij de
leerkracht aangeven. U kind(eren) kan(kunnen) dan in de groep opgevangen worden.
Juffen- en meesterdag in groep 1,2,3
Woensdag 21 juni vieren de juffen samen met meester Felix hun verjaardagen. Voor hulp zijn de
klassenouders al benaderd. We hopen op mooi weer. Maar het wordt sowieso een heel gezellige ochtend.
De kinderen hoeven die dag geen eten en drinken mee te nemen.

OUDERS
Tablets, computers en telefoons mee naar school, eigen risico!
Het kan zijn dat de kinderen af en toe hun tablet, computer of telefoon mee naar school
mogen nemen voor een activiteit. Als kinderen dit doen, dan willen we benadrukken dat dit
op eigen risico is. We hebben nu 2x ervaring dat de schoolverzekering de schade die op
school opgelopen is (zonder dat we weten wie het gedaan heeft) niet dekt. Als de schade
door een andere leerling komt, dan gaan we vragen om als ouders onderling contact op te
nemen.
Rapporten meenemen naar school
De leerkrachten zouden graag weer van alle kinderen de rapporten op school willen hebben. Kunt u ervoor
zorgen dat de rapporten die thuis liggen op school ingeleverd worden? Alvast bedankt.
Wie helpt er zaterdag 20 mei mee in de ontdektuin? (Herhaling!!)
Op zaterdag 20 mei a.s. zal er weer een werkzaterdagochtend gehouden worden rond De Toorts.
We gaan de ontdektuin onderhouden en klaarmaken voor het tuinseizoen. We starten vanaf 08.30 uur. We
kunnen uw hulp hard gebruiken! Mocht u tijd en/of zin hebben om mee te helpen, dan kunt u zich opgeven
d.m.v. het beantwoorden van deze digiduif, of via liset.stormink@detoorts.nl
Zo zorgen we er samen voor dat ook dit jaar de kinderen fijn in de ontdektuin kunnen spelen en leren.
Er wordt uiteraard gezorgd voor koffie/thee en we sluiten af met een lunch.
Avond4daagse
Vandaag is de laatste avond van de avond4daagse. We willen de oudervereniging bedanken voor de
gezelligheid en de goede verzorging!

Bijlagen bij deze nieuwsbrief
- Zeepkistenrace
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Schoolkorfbaltoernooi
Studiedag, alle kinderen vrij
Hemelvaartsdag en vrijdag alle kinderen vrij

Mede namens het team,
Met vriendelijke groet,
Jeroen Folkers, unitleider
Marjolein Wenting, directeur
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