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Kleuterfeest  
Op vrijdag 29 juni wordt het kleuterfeest 
voor de groepen 1-2 georganiseerd. Het 
thema ‘Ridders en prinsessen’ staat hierbij 
centraal. De kinderen mogen verkleed 
naar school komen. Wij openen het feest 
gezamenlijk op het schoolplein waarna de 
activiteiten binnen verder gaan. In de 
middag vertrekken wij, bij mooi weer, om 
13.15 uur naar speeltuin ‘de Stormpolder’. 
Om 15.15 uur verzoeken wij u de kinderen 
daar op te halen. Adres: Valkenburgsingel 
81 te Rotterdam.  
 
Kleutergym in de gymzaal 

De kleuters 
kregen 
vandaag 
gymles in een 
echte gymzaal 

in plaats van in de speelzaal. Zwaaien aan 
de touwen! Meester Mark heeft er weer 
een uitdagende les van gemaakt.  
 
Inleveren rapportmappen  
Over een aantal weken krijgen de 
kinderen hun rapport mee naar huis. Wilt 
u er a.u.b. aan denken de rapportmap 
mee naar school te nemen?  
 
Schoolfoto’s 
Deze week zijn de strookjes van de 
schoolfoto’s uitgedeeld. Als u deze niet 
ontvangen heeft, kan het zijn dat de 
ouderbijdrage nog niet (volledig) betaald 
is. U kunt hiervoor terecht bij de directie.   
De broertje/zusje foto kunt u vanaf 
aanstaande woensdag kopen bij juf Haidy 
in de MFO.  

Chill lezen 
De kinderen van groep 3 mochten 

vandaag chill 
lezen in hun 
lievelingsboek. Je 
zag kinderen in 
de klas lezen met 

hun voeten op tafel, liggend op de grond 
of lekker lui hangend in hun stoel. Wat is 
lezen toch heerlijk! 
 
Rekenspelletjes 
Dit keer kregen de kinderen van de 

dependance 
geen rekenles uit 
een rekenboek. 
Het rekenen is 
geoefend door 
allerlei 
rekenspelletjes 

te spelen zoals darten, sjoelen, rummikub 
etc. De groepjes bestonden uit kinderen 
uit groep 5 t/m 8. Ouders bedankt voor 
uw hulp! Het was een leuke en leerzame 
middag! 
 
Reisbureau 
Bij de groepen 3 staat het thema reizen 

centraal. Vanmiddag 
kregen zij bezoek van 
een echte stewardess 
die bij de KLM werkt. 
Zij heeft verteld hoe 
een werkdag op 

Schiphol en in het vliegtuig eruitziet. Na 
afloop konden de kinderen vragen stellen. 
Wat een leuke les!
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Peuters 
Als je naar buiten kijkt zou je het niet 
direct zeggen maar het mooie zomerweer 
komt er binnenkort aan. Kunt u bij mooi 
weer ervoor zorgen dat uw peuter 
ingesmeerd is met zonnebrandcrème 
voordat u naar de peuterspeelzaal komt? 

Praktisch verkeersexamen 
Afgelopen donderdag is bij groep 8 het 
praktisch verkeersexamen afgenomen. 
Alle leerlingen hebben enorm hun best 
gedaan. Deze middag was niet mogelijk 
geweest zonder de hulp van onze ouders. 
Bedankt hiervoor!  

Belangrijke data 
10.06 : Tweede Pinksterdag, kinderen vrij  
11.06 : Extra vrije dag, kinderen vrij 
12.06 : Kinderboerderij groep 8a 
14.06 : Kleuterfeest 
 : Koffieochtend ouders 
 : Kinderboerderij groep 8b 
17.06 : Kamp groep 8 
18.06 : Kamp groep 8 
19.06 : Kamp groep 8 
20.06 : Kamp groep 8 
21.06 : Kamp groep 8 
     Koffieochtend ouders
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


