Weekbrief 33

-10 mei 2019

Beste ouder en verzorgers,
Elk schooljaar heeft 40 lesweken en we hebben er nog 10 te gaan. Nu we de
meivakantie achter de rug hebben, maken we ons op voor de laatste sprint. We
hebben al heel veel gedaan, maar hebben nog wel heel wat voor de boeg. We gaan
over een week een toetsperiode in, houden een jubileum feest(week) en gaan het
schooljaar afronden. Ik voel veel vertrouwen in elkaar en we gaan ervoor!

School & Fruit

Helaas is de subsidiering voor het schoolfruit afgelopen. We hopen dat de kinderen
lekker hebben genoten en geproefd van alle fruit die de afgelopen 20 weken voor de
meivakantie werden aangeboden. We hopen volgend jaar weer van de Europese
subsidie voor schoolfruit gebruik te mogen maken. Geeft u nu zelf weer fruit mee?
We willen graag een gezonde school blijven.

Wie staat er voor groep 8?

Juf Dorathea is na haar ongelukkige ski-vakantie nu weer enkele uren aan de slag
voor groep 8. Ze mag nog niet echt voor de groep. Gelukkig hebben juf Winnie, juf
Nannie en juf Claudia een rooster in elkaar kunnen zetten zodat groep 8 bijna elke
dag gewoon les kan krijgen. Bedankt voor jullie inzet en ouders bedankt voor het
begrip als de groep een dagje thuis moet zijn. Alle activiteiten die speciaal voor
groep 8 zijn, gaan gewoon door.

Avond4daagse
Avondvierdaagse Maassluis 2019: 3 juni - 4 juni – 5 juni – 6 juni

Als school organiseren wij geen groep die meeloopt. U schrijft uzelf en uw kinderen
in op één van de volgende adressen:
Sigarenmagazijn Hartenlust ( Palet )
Bloemenverkoop Lentink ( PC Hoofdlaan )
Maassluis NU ( Nieuwstraat )
Koningshof ( Uiverlaan )
A. Peek ( Liszstraat 15 )
GROEPEN :
M.J Dries ( kalandermolen 12 ) 010 – 5910127 ( h.dries@caiway.nl ) 06- 37313649
Veel loopplezier en onze OuderRaad zal zeker onze meelopende kinderen trakteren.

Schoolreisje
Op de kalender staat dat de schoolreis voor groep 1 en 2 op donderdag 4 juli zal
plaats vinden, dit klopt niet.
Op vrijdag 5 juli gaat groep 1 t/m 8 op schoolreis naar de Efteling.

Voorlichting
We hopen er nooit mee te maken te krijgen, maar ons is gevraagd de volgende
voorlichting met u te delen:

Op dinsdag 11 juni geeft Youz een voorlichting over
drugs, alcohol en gamen
aan ouders van jongeren tussen de 12 en 18 jaar

Onderdelen van de voorlichtingsbijeenkomst zijn:





Informatie over roken, shisha/waterpijp, energiedrankjes, alcohol en
drugs
Signaleren van gebruik bij uw kind
Bespreken hoe met het thema alcohol, drugs en gamen in de
opvoeding om te gaan
Tips voor ouders

Datum

Dinsdag 11 juni 2019

Locatie

Koningshof, Uiverlaan 18
19.00 uur – 19.30 uur, inloop met koffie en thee
19.30 uur – 21.30 uur voorlichting

Door

Jamal Arrindell

Toegang

GRATIS

Agenda komende week
Zondag 12 mei
Maandag 13 mei
Dinsdag 13 mei
Dinsdag 14 mei
Woensdag 15 mei
Vrijdag 17 mei

-

Moederdag
techniek groepen 3 en 4
techniek groepen 1/2
Zwemles groep 5/6
Bibliotheek boeken ruilen
techniek groepen 6/7 en 7

Met vriendelijke groet,
Robert Poortman
Schoolleider De Dijck

