Info
woensdag 25 april 2018
voor ouders en verzorgers van onze leerlingen
\

Belangrijke data
Beste ouders/verzorgers,
We kijken met u vooruit tot de Zomervakantie. Na de meivakantie hebben wij nog
een lange periode, 10 schoolweken met veel leuke gebeurtenissen.
Wij zijn blij dat juf Ingeborg weer terug is op school; zij vervult nu allerlei taken, en
zal in juni weer helemaal aan het werk gaan.
De schoolreisjes en de vrijwillige ouderbijdrage
De schoolreisjes komen eraan in juni en juli.
Venus en Jupiter gaan 4 dagen op kamp naar Petten aan
Zee. Dit reisje kost 75 euro.
De andere groepen gaan naar Drievliet en Linnaeushof. Dit
reisje kost 30 euro.
We komen ook nog even terug op de ouderbijdrage. De vrijwillige
ouderbijdrage is 30 euro voor het schooljaar 2017-2018. Jammer
genoeg hebben wij van sommige ouders nog niets ontvangen. Het
onderwijs, het personeel, het gebouw en de materialen worden
betaald door de overheid.
Zonder uw bijdrage aan het Ouderfonds kunnen we de extra dingen
(Sinterklaascdeau, Kerstdiner, Paasontbijt, traktatie op de sportdag)
niet meer organiseren. Dat zou jammer zijn.
U kunt het schoolreisje en de ouderbijdrage betalen aan de balie bij juf
Pauline, of overmaken op NL51 INGB 0004 8817 91, t.n.v. Ouderfonds Universum.
Recordkermis Koningsspelen
Vrijdag 20 april was een feestelijke zonnige dag voor de
Koningsspelen.
De volgende records zijn gevestigd:
Leyla (Komeet) 96 keer tennisbal hooghouden
Rayan (Saturnus) 326 keer hooghouden voetbal
Marwan (Uranus) 90 minuten wall-zit
Knap gedaan!
Schoolplein wordt Natuurspeelplein
In de meivakantie start de aanpak van het schoolplein, voor en
achter de school, met fijne plekjes voor spelen en chillen!
Koffieochtend
Iedere eerste woensdag van de maand is er een koffieochtend voor
ouders van 8.45-9.45 uur.
Woensdag 16 mei informatie over muziekonderwijs
Woensdag 6 juni informatie over gezonde traktaties

We wensen iedereen een hele fijne zonnige Meivakantie!
De volgende ouderinfo ontvangt u op woensdag 31 mei.
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donderdag 26 april:
geen zwemmen
vrijdag 27 april:
Koningsdag, alle
kinderen vrij
28 april-13 mei:
Meivakantie
18 mei:
Talentenmiddag alle
groepen (klimmen,
boogschieten,
cycling, outdoor)
21 mei Pinksteren
alle kindern vrij
22 mei studiedag
alle kinderen vrij
25 mei:only friends
Grote Beer, Maan,
Neptunus, Mars
1 juni:only friends
Grote Beer, Maan,
Zon, Komeet
8 juni:only friends
Zon, Komeet,
Neptunus, Mars
22 juni: sportdag
25 t/m 28 juni:
Venus en Jupiter op
kamp naar Petten
aan Zee
juli: Neptunus,
Uranus, Mars en
Saturnus naar
pretpark Drievliet
(datum volgt nog)
10 juli: Ster, Grote
Beer, Maan, Zon en
Komeet naar
Linnaeushof
20 juli t/m 2
september:
Zomervakantie!

