
 Info 
 \  vrijdag 3 juni 2022 

 Beste ouders/verzorgers, 

 Hierbij de ouderinfo waar wij dit keer aandacht besteden aan de schoolreisjes 
 en wij delen een aantal datums met u over activiteiten op school. 

 Verder informeren wij u over de zomerschool en zwemlessen die tijdens de 
 zomervakantie gevolgd kunnen worden. 

 In de volgende ouderinfo verwachten wij alvast wat informatie met u te 
 kunnen delen over komend schooljaar 2022-2023. 

 Veel leesplezier! 

 Directie en Team SBO Universum. 

 Schoolreis 
 Afgelopen week zijn op 28  mei de groepen Komeet, Neptunus, Uranus en 
 Pluto naar Drievliet geweest. Iedereen heeft enorm genoten ondanks de file 
 op de terug weg naar school. Het was een leuke dag om op terug te kijken. 

 Op Dinsdag 21 juni  gaan de groepen Venus, Saturnus, Aarde en Jupiter  naar 
 Walibi. Vanuit de groepen ontvangt u nog een bericht en worden er vast leuke 
 foto’s met u gedeeld. 

 Op dinsdag 28 juni gaan de groepen  Beer, Maan en Zon naar Linnaeushof. 
 Ook dit belooft een leuke dag te worden voor de kinderen. 

 Lente lunch 
 Op dinsdag 17 mei hebben we op school genoten van een heerlijke lente lunch 
 in de groepen. Dank jullie wel voor al dat lekkers! 

 Belangrijke data 
 Juni 

 -  6 juni, tweede 
 pinksterdag, de 
 leerlingen zijn 
 vrij. 

 -  10 juni, Only 
 Friends groep 
 Pluto/Uranus 
 Venus/Neptunus 

 -  13 juni, 
 schoolfotograaf 

 -  14 juni, dansdag 
 -  17 juni, Only 

 Friends groep: 
 Aarde/Jupiter 
 Grote Beer/Maan 

 -  21 juni 
 schoolreisje 
 groep Aarde, 
 Jupiter, Saturnus 
 en Venus. 

 -  24 juni Only 
 friends groep: 
 Neptunus/ 
 Grote Beer/Maan 

 -  28 juni, 
 schoolreisje 
 groep Grote 
 Beer, Maan en 
 Zon. 

 Juli 
 -  1 juli, Studiedag 

 leerlingen vrij 
 -  4 juli, studiedag 

 leerlingen vrij 



 Schoolfotograaf 
 Op maandag 13 juni komt de schoolfotograaf op 
 school. 

 Er worden foto’s van iedere groep gemaakt en 
 leuke portretfoto’s van de kinderen. Via social 
 schools houden wij u op de hoogte hoe deze 
 foto’s besteld kunnen worden bij de 
 schoolfotograaf. 

 Dansdag 
 Op dinsdag 14 juni hebben we een dansdag op school. Samen met het 
 Nationaal Ballet wordt er geoefend voor een voorstelling. Deze keer wordt 
 Don Quichot gedanst. Van de leerkracht krijgt u nog meer informatie over 
 deze dag. De voorstelling is van 14:30 tot 15:30, komt u ook kijken? 

 Ideeënbus ouderbetrokkenheid 
 Op school willen wij graag weer de ouderbetrokkenheid vergroten. Heeft u 
 daarvoor leuke ideeën dan kunt u een briefje in de ideeënbus doen. De bus 
 vindt u in de hal. 

 Zomerschool 
 Voor de leerlingen van groep 5 t/m 8 is er weer een mogelijkheid om zich op 
 te geven voor de zomerschool. Dit jaar wordt dit georganiseerd van 8 t/m 25 
 augustus. Tijdens deze zomerschool gaan de kinderen allemaal acitiviteiten 
 doen om hun woordenschat te verbeteren.  Op: 
 https://www.skcnet.nl/projecten/zomerschool/  vindt  u meer informatie over 
 de zomerschool en hoe u uw kind kan opgeven. Bij deze ouderinfo sturen wij 
 ook een brief met informatie. 

 Zwemlessen voor groep 5 t/m 8 
 Zit uw kind in groep 5 t/m 8 en heeft hij/zij nog geen zwemdiploma dan is er 
 een mogelijkheid om in de zomervakantie zwemlessen te volgen. Deze lessen 
 worden gegeven in week 1 18 t/m 22 juli of week 6 22 t/m 28 augustus. 
 De lessen worden o.a. gegeven in het Noorderparkbad in Amsterdam. 
 Het is de bedoeling dat u uw kind zelf naar het zwembad brengt. 
 Op  www.amsterdam.nl/schoolzwemmen  vind u het inschrijfformulier  onder 
 het kopje zomercursus schoolzwemmen. 

 De volgende ouderinfo verschijnt woensdag 29 juni 2022 
 Kijkt u ook eens op de website: www.sbo-universum.nl 

https://www.skcnet.nl/projecten/zomerschool/
http://www.amsterdam.nl/schoolzwemmen

