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Geachte ouder(s), verzorger(s),
Het schoolkamp voor de groepen 3 t/m 7 is wederom een enorm succes geweest. Bij deze
willen we nogmaals alle leerkrachten, overblijfmedewerkers en ouders bedanken die deze
week hebben georganiseerd en begeleid. Het is ontzettend leuk om te merken dat de binding
met / aan de school niet zomaar voorbij is wanneer de kinderen naar het voortgezet
onderwijs gaan. We hopen natuurlijk dat de kinderen zelf ook blijvende herinneringen hebben
gemaakt aan het schoolkamp.
De kleuters hebben hun schoolreis naar Mini Mundi gemaakt. Voor veel kleuters de eerste
schoolreis en ook voor hen was het een heerlijke dag.
Roparun
De Koningsspelen liggen alweer iets verder in ons geheugen.
Alle kinderen hebben een sportieve dag beleefd. De leerlingen van de groepen 5 t/m 8
hebben zich onder andere van hun snelste kant laten zien tijdens de mini roparun. Het
resultaat is dat zij met elkaar een flink bedrag hebben opgehaald voor de gelopen kilometers!

€ 2225,--

Dit mooie bedrag neemt meester Hans op 8 juni mee, wanneer hij zelf de echte roparun gaat
lopen. We wensen meester Hans heel veel succes!!
Einde schooljaar
Het einde van het schooljaar komt in zicht.
Voor de kinderen betekent dit ook de periode dat de cito eindtoetsen van het
leerlingvolgsysteem worden gemaakt. We hebben hier de weken van 12 t/m 28 juni voor
gereserveerd.
Voor de kinderen is het prettig wanneer ze uitgerust naar school komen en geen bezoek aan
de tandarts, de orthodontist of de huisarts hoeven te maken op deze dagen.
Oproep!!!!!!
Voor komend schooljaar zijn zowel de medezeggenschapsraad (MR) als de ouderraad (OR) op
zoek naar nieuwe leden.

Belangrijk in deze is het feit dat de penningmeester heeft aangegeven te gaan stoppen.
Zij doet dit bewust een jaar voordat haar laatste kind van school gaat, zodat ze de financiële
administratie goed kan overdragen en ook nog beschikbaar is voor het beantwoorden van
vragen.
Voor een school zijn de MR en de OR zeer belangrijke organen! We hopen dan ook dat u zich
beschikbaar stelt en aanmeldt voor één van deze twee raden.

Met vriendelijke groet,
Marga Böhmers
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