Nieuwsbrief 19
21 juni 2019
Studiedag leerkrachten
In verband met een studiedag van de leerkrachten zijn alle kinderen op woensdag 26 juni a.s. vrij.

Schoonmaak materialen groepen 1 en 2
Op woensdag 10 juli a.s. worden er weer materialen meegegeven om thuis schoon te maken. Het
materiaal graag aan de lucht laten drogen of droog deppen omdat de afbeelding er anders af gaat.
Wilt u die dag uw kind een stevige (plastic) tas meegeven en hem/haar om 12.00 uur in de klas
ophalen? Indien uw kind naar de BSO gaat, zou het fijn zijn als u het materiaal eerder ophaalt, zodat
uw kind dit niet hoeft te dragen. Wilt u het speelgoed weer z.s.m. meegeven? Alvast bedankt voor
uw medewerking.

Schoonmaakavond groepen 1 en 2
Ook nu hebben we uw hulp hard nodig om de lokalen van de groepen 1 en 2 schoon te maken. Zoals
u in de activiteitenkalender kunt zien, is het woensdag 10 juli a.s. Op het memobord van de klas
hangt een intekenlijst. Helpt u mee? De koffie staat klaar!

Schoolmelk stopt
Met ingang van het nieuwe schooljaar gaan we stoppen met de schoolmelk van Campina. Het sterk
dalende aantal schoolmelkdrinkers en organisatorische problemen rondom het schoolmelkgebeuren
hebben tot dit besluit geleid.

Afvalscheiding
Met ingang van oktober 2019 wordt een nieuwe manier van afval scheiden toegepast. Papier/karton
gaat apart en ook herbruikbaar, schoon en droog afval gaat apart. Op deze manier hopen we de
hoeveelheid restafval te verkleinen.

Bericht van de gebedsgroep
“Mijn vader moet geopereerd worden aan zijn voet… maar hij is ook onze voetbaltrainer, dus willen
jullie bidden dat hij snel beter wordt?”
“De cavia van mijn zusje is dood, willen jullie ervoor bidden dat hij naar de dierenhemel gaat? Dan is
mijn zusje vast minder verdrietig.”
“Willen jullie bidden dat mensen geen plastic meer in de zee gooien? Anders gaat het in de buik van
de haaien en dat is heel zielig.”
Zomaar van die gebedspuntjes die binnenkomen bij de gebedsgroep. Elke eerste woensdag van de
maand, na het wegbrengen van de kinderen op school, komen we bij elkaar om te bidden voor de
school, de leraren en de leerlingen. Daarbij nemen we de actualiteit mee (van verkeersexamen tot
Kanjertraining, van schoolreisje tot Citotoets) maar er kunnen ook gebedspunten worden ingediend.
Elke maand is er een leerjaar aan de beurt om hun gebedspunten bij ons in te sturen. Heb je als
ouder ook een onderwerp dat onze aandacht verdient? Mail het dan naar
gebedsgroep@johanfriso.nl, dan nemen we het die maand mee.
Lijkt het je leuk om mee te bidden, of wil je gewoon een keer komen kijken, je bent van harte
welkom op woensdag 3 juli om 5 over half 9 op Palissander 369 (vlak achter de school). Kinderen die
nog niet naar school gaan, mogen erbij zijn.
De gebedsgroep
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Belangrijke data
26 juni: Studiedag team (alle leerlingen zijn vrij).
28 juni: Rapporten groepen 3 t/m 7 gaan mee naar huis.
01 en 03 juli: 10-minutengesprekken groepen 1 t/m 7.
05 juli: Nieuwsbrief 20 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
05 juli: Plakboeken groepen 1/2 en rapporten groepen 2 gaan mee naar huis.
08 juli: Musical groep 8A.
09 juli: Musical groep 8B.
10 juli: Musical groep 8C.
10 juli: Schoonmaakavond groepen 1/2.
12 juli: Kindernieuwsbrief staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
15 juli: Afscheidsavond groepen 8 van 19.30 uur-22.00 uur in het Insulacollege aan de Koningstraat
(groepen 8 zijn ’s middags vrij).
17 juli: Laatste schooldag groepen 8.
18 juli: Laatste schooldag groepen 1 t/m 7.
19 juli t/m 01 september: Zomervakantie.
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