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Juf Maartje bevallen!
We hebben het al eerder aan u per mail meegedeeld, maar leuke berichten kun
je niet genoeg delen! Op 30 mei is juf Maartje bevallen van een dochter
genaamd Suus! Ofschoon de geboorte behoorlijk te vroeg was, gaat het
gelukkig goed met moeder en kind.

Een tweede kuikentje!
Inmiddels heeft bijna iedereen het al gezien: er zit een tweede kuikentje in het kippenhok.
Zijn/haar naam is Fluffy van Stolberg. We hadden met de twee andere eieren een beetje pech.
Maar wonder boven wonder was daar tòch een tweede kuikentje! Hoe dat kan? Dat is een goed
bewaard schoolgeheim.
Wist u trouwens dat de Oudervereniging dit ‘kuikenproject’ financieel mogelijk heeft gemaakt? De
Oudervereniging vindt het belangrijk om bij te dragen aan de versterking van het natuuronderwijs
op school. Namens alle kinderen (en medewerkers) hartelijk dank!

Avondvierdaagse
Volgende week is het zover: op dinsdag 18 juni gaat de
avondvierdaagse weer van start. Alle regen die deze week is
gevallen, valt volgende week niet dus de vooruitzichten zijn goed.
Maandag krijgen alle lopers nog een informatiebrief met
toebehoren mee.

Afzeggen buitenschoolse activiteiten
In de loop van het jaar organiseren wij buitenschoolse activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan
schoolvoetbal, avondvierdaagse en de atletiekdag. Het kost veel tijd om dit te organiseren, maar
dat doen we graag. Maar het is dan wel vervelend als kinderen die zijn
ingeschreven voor een activiteit later weer worden afgemeld. Dat schopt
de organisatie danig in de war. Zeker als het gaat om bijvoorbeeld de
atletiekdag waarvoor een minimum aantal deelnemers per bouw geldt
van 5. Dat is voor een kleine school al moeilijk haalbaar en als er dan
afzeggingen komen, moet deelname aan zo’n evenement worden
afgezegd. Dat is zonde van het vele werk dat er in zit, zonde van het geld
dat betaald moet worden voor deelname maar vooral heel vervelend
voor de andere kinderen. Zij worden teleurgesteld. Gelukkig heeft Iris
Korenhoff kans gezien om onze leerlingen toe te voegen aan een andere school waardoor in dit
geval de atletiekdag toch doorging.
Dus, als u uw kind inschrijft voor deelname, dan is dat niet vrijblijvend. Denk dus eerst goed na of
het u echt uitkomt. Hartelijk dank voor de medewerking.

Al 130 jaar goed voor goed onderwijs!

Programmeerlessen
In het kader van programmeerlessen heeft onze school maar
liefst 6 programmeerbare robotjes kunnen bestellen. Dit is
mogelijk gemaakt door de Oudervereniging. De
Oudervereniging vindt het belangrijk om ook aan de
vaardigheden die de nieuwe tijd van kinderen vraagt, bij te
dragen. Wij zijn er ongelooflijk blij mee. Dit schooljaar
worden er al proeven met programmeerlessen gedaan,
volgend jaar wordt het een vast onderdeel en zullen alle
kinderen hiermee mogen kennismaken. Oudervereniging,
ontzettend bedankt!

Een schoollied voor de JvS
Hoe leuk zou het zijn als onze school een eigen lied zou hebben? Heel leuk natuurlijk! Daarom
hebben wij samen met Marco van Tune4u en de kinderen een lied geschreven. Op woensdag 26
juni is iedereen van harte uitgenodigd om het lied voor het eerst te horen. Dit gebeurt van 12.00
tot 12.30 uur.

Verkeersexamen: iedereen geslaagd
Op maandag 27 mei hebben de kinderen van groep 7 het
praktijkverkeersexamen afgelegd. Goed nieuws: alle
kinderen zijn geslaagd! Van harte gefeliciteerd!

Kalender
18 t/m 21 juni
21 juni
21 juni
24 t/m 27 juni
26 juni
27 juni
28 juni

avondvierdaagse
groep 3/4: lentesafari
kennismakingsmiddag groep 8 met het VO
preadviesgesprekken groep 6 en 7
presentatie schoollied
groepe 1/2 A en B: zonnebloempad
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