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Juf maartje gaat met verlof
Het zal u niet zijn ontgaan dat juf Maartje al een aantal maanden zwanger is. Ze hoopt in juli te
bevallen. Dat betekent dat zij in groep 4/5 woensdag 5 juni voor het laatst is. Op vrijdag 7 juni is
zij in groep 1/2 voor het laatst. Wij wensen haar een goede tijd toe.

Sportpas voor jeugd
Na de meivakantie is alweer het laatste blok voor de
JeugdSportPas gestart. De inschrijving is dus al even geopend.
Voor € 11,00 kunnen kinderen vier keer meedoen met onder
andere atletiek, squash, korfbal en judo. Houd de site in de
gaten, want mogelijk komen er nog andere leuke sporten bij.
Inschrijven kan online
via: https://haarlemmermeer.inschrijventeamsportservice.nl/

Major Family Obstacle Run
Op 16 juni kunt u samen met uw kind deelnemen aan de Major Family Obstacle Run bij de
Toolenburgerplas in Hoofddorp. Overwin samen met uw kind(eren) de obstakels! Laat u verrassen
door hun enthousiasme, door wat ze kunnen en door de trotse gezichten bij het passeren van de
finish. De Major Family Obstacle Run is een off-road parcours van 3 of 6 km met 25 unieke
obstakels. Beleef de ultieme (vader)dag op 16 juni. Kinderen vanaf 5 jaar mogen samen met een
volwassene deelnemen. Bekijk voor alle informatie en om in te schrijven:
http://www.major-run.nl/family/

De VakantieBieb-app
De vakantiebieb-app biedt een brede selectie van maar
liefst 50 e-books voor het hele gezin. Bijvoorbeeld Deze
mop is top van Paul van Loon, Met opa door Europa van
Tamara Bos, Level 13, Game Over van Esther van Lieshout
en De Zevensprong van Tonke Dragt. De VakantieBieb is
een zomercadeautje van de Bibliotheek en gratis te
downloaden. Een lidmaatschap is niet nodig. Voor
kinderen opent de VakantieBieb op 1 juni. Vanaf 1 juli zijn
ook de boeken voor volwassenen beschikbaar. De
VakantieBieb is geopend tot en met 31 augustus.

Kangoeroe-rekenwedstrijd
Onlangs is wereldwijd de grote kangoeroe-rekenwedstrijd
gehouden. Er hebben weer heel wat kinderen meegedaan
bij ons op school. Op de foto ziet u de kanjers van groep 6.
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Leuk detail is dat Sam (in het midden op de foto) opnieuw de beste van onze school is geworden.

Gevonden voorwerpen
Er is het afgelopen halfjaar weer heel wat achtergebleven op school. Volgende week liggen de
gevonden voorwerpen een week op het podium. Wilt u even goed kijken of er nog iets van uw
kind tussen ligt? Aan het einde van de week gaan de gevonden voorwerpen weg.

SamenLoop voor Hoop
Op 22 en 23 juni 2019 wordt voor de tweede keer de
SamenLoop voor Hoop georganiseerd in de
Haarlemmermeer. Dit is een uniek en onvergetelijk 24uurs evenement, waarmee geld wordt ingezameld voor
het Koningin Wilhelmina Fonds, KWF kankerbestrijding.
Helaas worden ook kinderen geconfronteerd met kanker.
Ze kennen vaak wel iemand die ziek is, ziek is geweest of
misschien zelfs overleden is aan kanker. Daarom organiseert een aantal vrijwilligers de
KinderLoop. De KinderLoop is een mooie manier om dit onderwerp bespreekbaar te maken en het
biedt kinderen de kans om zich actief in te zetten voor een goed doel. Kinderen kunnen zich
aanmelden via www.samenloopvoorhoop/haarlemmermeer/kinderloop. U ontvangt daarna
z.s.m. aanvullende informatie.

Sportinstuif

Iedere donderdag en vrijdag kunnen kinderen gratis
komen sporten na schooltijd. Dit kan op donderdag
in de gymzaal de Boskern van 15:30-16:30 uur en op
vrijdag in de gymzaal de Schulp van 15:30-16:30
uur. Lekker bewegen en sporten met andere
kinderen. En … het is nog gratis ook.

Kalender
22 mei
24 mei
15 mei
17 mei t/m
14 juni
29 mei
30 mei
31 mei

sportdag
groepspresentatie gr. 3/4
open dag
Cito-LVS toetsen
schoolreisje
hemelvaartsdag (kinderen vrij)
vrije dag
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