
Schooltuinen 

Eind maart zijn de schooltuinmeesters en juffen 

toch begonnen met het inplanten van de 

kindertuinen. Wij gaan dit schooljaar niet meer 

naar de schooltuinen, maar de kinderen van 

groep 6 mochten op woensdag 3 juni wel hun 

oogst ophalen bij de schooltuinen. Wel 3 

verschillende soorten sla en lente ui. Dylano (6a) 

heeft de sla maar voor zijn moeder geoogst, zelf 

lust hij het niet graag. 
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Schoolfoto’s 

Twee weken geleden is de schoolfotograaf op bezoek 

geweest. De foto’s zijn binnen en kunnen opgehaald 

worden. Wanneer dat kan, vindt u in de brief in de bijlage. 

 

 

Juf Charlotte met verlof 

Afgelopen dinsdag heeft juf Charlotte alvast 

afscheid genomen van groep 5A. Zij gaat genieten 

van haar zwangerschapsverlof. We wensen haar 

veel geluk en zien haar volgend schooljaar weer! 

 

23 juni 

studiedag 

Let op! Dinsdag 

23 juni is er een 

studiedag. De 

kinderen zijn 

die dag vrij.  

 

We zijn weer compleet! 

Iedereen is heel blij dat we, na 

4 weken in halve groepen te 

hebben gewerkt, eindelijk 

weer compleet zijn. Groep 6b 

heeft daarom dit prachtige 

kunstwerk gemaakt. Iedereen 

droeg zijn steentje bij! 

 

 

 

Wegbrengtijden kleuters 

Om enige verwarring te voorkomen, dit zijn de 

wegbrengtijden van de kleutergroepen: 

Groep 1/2A (Voorburgstraat) en C (stenenveld): 8.30  

Groep 1/2B (Voorburgstraat) en D (stenenveld): 8.35 

Groep 1/2E (Overschiestraat bij Impuls): 8.35 

 

Wilt u direct vertrekken als uw kind gebracht is?  

Zo voorkomen we een grote groep ouders rondom het 

gebouw en kunnen de volgende groepen naar binnen. 

Dankjulliewel!  

 

Leerlingenraad 

De leerlingenraad komt dit 

schooljaar tóch nog bij elkaar 

om het jaar af te sluiten. 

Deze bijeenkomst vindt plaats 

op 17 en 24 juni. 

 

 

 

Aangepaste ophaaltijden 

Om drukte op het plein te voorkomen zijn 

de ophaaltijden veranderd. De groepen 5 

komen om 14.35 naar buiten en de 

groepen 4 om 14.40. Zorg dat u op tijd bent 

en zo snel mogelijk weer weggaat. 

Pyjamafeest 

In plaats van een slaapfeest 

hadden de kleuters die naar 

groep 3 gaan dit jaar een 

pyjamafeest. Het was 

ontzettend leuk en gezellig! 

 


