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Terugblik 

De afgelopen weken stonden in het teken van de schoolkampen. Eén keer per twee jaar gaan de groepen 
OB3 t/m BB3 op kamp. De jongste kinderen één nachtje, de ouderen twee nachten. Elk jaar is dit voor de 
kinderen vooraf best spannend; maar uiteindelijk heel gaaf, stoer, leuk, gezellig en leerzaam!  

Ook dit jaar hebben we erg leuke kampdagen (en -nachten 😉) beleefd. Hoogtepunten waren de 
kampvuren; uren spelen in het bos; toen het een hele ochtend 
regende voor MB2/MB3 een filmochtend en voor BB2/BB3 
een zwembadbezoek; en natuurlijk ’s avonds nog even kletsen 
en met de zaklampen schijnen in de slaapkamers!  
Nu na de kampen, zijn we ook erg benieuwd hoe u als 
ouder(s)/verzorger(s) de kampen heeft ervaren. U heeft 
hiervoor gisteren, op 6 juni, een link naar een ouderpeiling 
ontvangen. Wilt u per gezin even de moeite nemen om deze in 
te vullen? Alvast heel hartelijk dank!  

 

 

Vrije dagen 

We mogen genieten van een lang Pinksterweekend: aanstaande maandag én dinsdag zijn al onze 
leerlingen vrij! We verwachten de leerlingen van MB2 t/m BB3 a.s. woensdag, 12 juni, weer op school.  
De onderbouwleerlingen zijn komende week zelfs de hele week vrij; omdat leerlingen in de onderbouw 
minder lesuren hoeven te maken. We verwachten de leerlingen van OB1 t/m MB1 dus pas maandag 17 
juni weer op school. 

 

Schoonmaakavond 
Herinnering:  hebt u maandagavond 24 juni in uw agenda genoteerd? We 
houden dan de halfjaarlijkse schoonmaakavond op onze school, zodat uw 
kind(eren) daarna weer in een schone omgeving kunnen leren en spelen!  
Omdat we een kleine school zijn met kleine groepen, hebben we ieders 
hulp nodig om de klus vlot en gezellig te klaren. We gaan er daarom van 
uit dat van elk kind een ouder/verzorger helpt met een 
schoonmaakavond, want: Vele handen maken licht werk! Natuurlijk 
sluiten we na afloop ook af met een gezellig gezamenlijk koffie-moment. 
Noteert u de datum?  

 

Schoolfotograaf 

Vrijdag 7 juni zijn de inlogcodes van de schoolfotograaf meegegaan naar huis. U kunt dus thuis rustig 
bekijken welke foto’s u zou willen bestellen. 
Wanneer u binnen een week bestelt krijgt u zelfs nog wat korting.  
We hopen dat u de foto’s mooi vindt.  
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Doordenkertje 

 

 

 

 

Agenda  
9 t/m  11 juni  Vrij i.v.m. Pinksteren 
12 t/m 14 juni  OB1, OB3 en MB1 vrij 
24 juni  Schoonmaakavond 
27 juni  MR vergadering 
27 juni en 2 juli Rapportgesprekken 
1 juli   Schoolreisje OB1 
 

Bijlagen 

Dit keer zijn er de volgende bijlages:  
De kinderen van middenbouw 1 hebben hun avonturen van het kamp beschreven in de bijlage 
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