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Vooraf
Wat kijken we als leerkrachten uit
naar komende maandag. De
kinderen mogen weer met z’n allen
naar school.
We willen u hartelijk bedanken voor
uw inzet in deze bijzondere tijd van
Corona.
U heeft in eerste instantie moeten
helpen bij het thuisonderwijs en de
laatste weken heeft u veel ‘opvang’
moeten regelen. Een dik
compliment voor u dat dit zo goed is
verlopen.
Ook een groot compliment voor alle
leerkrachten die er steeds weer
waren en veel werk hebben verzet.
Bovenal willen we onze Hemelse
Vader danken voor Zijn nabijheid en
bewaring.

Nieuwe leerlingen
Op 2 juni is Kaliq Qutb gestart in
groep 4b. We hopen dat Kaliq zich
snel thuis zal voelen bij ons op
school en in gezinshuis Matana.
Ook in groep 1c mochten we weer 4
nieuwe kinderen verwelkomen:

Jari van de Brink, Jayden Heddes,
Guus Drost en Eljah Roelofs
(broertje van Jonathan, Nienke en
Manoah). We wensen jullie een heel
fijne tijd toe bij ons op school!
Verdrietig nieuws:
Vorige week vrijdag is de opa van
Mais, Reem en Noor overleden. Wij
condoleren hen met dit verlies en
wensen hen veel sterkte toe de
komende periode!
Schoolfotograaf
Op donderdag 18 juni komt de
schoolfotograaf bij ons op school.
Foto Koch heeft een concept
ontwikkelt waarbij de 1,5 meter
tussen fotograaf en
kinderen/volwassenen gewaarborgd
is. Dit jaar stonden alleen de
groepsfoto’s gepland, maar
vanwege het 1,5 meter-beleid zal dit
er iets anders uit komen te zien.
Er worden van alle kinderen
portretfoto’s gemaakt en deze foto’s
worden in een collage verwerkt.
Deze groepsfoto/collage kunt u
bestellen. Daarnaast kunt dit jaar
óók gewoon de gemaakte
portretfoto’s van uw kind(eren)
bestellen.
Wilt u er voor zorgen dat u
donderdagmorgen 18 juni geen
afspraken voor uw kind(eren) heeft
buiten school? Het is voor ons
onmogelijk om hiermee rekening te
houden in de planning. Alvast
bedankt voor uw medewerking
hierin.

Vakantierooster 2020-2021
Datum
31 aug
Eerste schooldag
19 t/m 23 okt
Herfstvakantie
21 dec t/m 1 jan Kerstvakantie
22 t/m 26 feb
Voorjaarsvakantie
2 t/m 5 april
Pasen
27 april
Koningsdag
3 t/m 14 mei
Meivakantie /
Hemelvaartsdag
24 mei
Pinksteren
19 juli t/m 27
Zomervakantie
aug

Eikenprocessierups
U heeft het misschien al wel
gezien… In de eiken op het
schoolplein zitten al weer rupsen.
We hopen dat de bestrijdingsdienst
ons komt helpen, maar dit kan nog
wel even duren.

Startpunt
week 47

Het thema van deze week is:
'Respect hebben voor...'
In de verhalen van deze week
lezen we over Paulus en Silas.
Zij zijn zendelingen en trekken de
wereld in om over Jezus te
vertellen.
Dit wordt echter niet overal even
goed ontvangen..
week 47

Het thema van deze week is: 'Het
verhaal gaat verder'
Paulus is nog steeds gevangen.
Hij moet voor allerlei 'hoge
heren' verschijnen.

Ondanks de druk die wordt
uitgeoefend, blijft hij rustig over
Jezus vertellen.

Verjaardagskalender
juni
7
7
14
15
16
17
Sporttip
Korfbalvereniging DWS stelt de
donderdagavondtrainingen open
voor niet-leden. Door
'vriendjes/vriendinnetjes-trainingen'
te introduceren bieden zij de
mogelijkheid aan de kinderen om
lekker te blijven bewegen. Zo
kunnen zo veel mogelijk kinderen
weer lekker samen sporten. Tevens
is dit een mooie mogelijkheid om
gratis kennis te maken met korfbal
en DWS.
Voor meer info zie
website https://www.korfbaldws.nl
/vriendjestrainingen-bij-dws/

Agenda
18 juni

Schoolfotograaf

23 juni

Theoretisch
verkeersexamen gr. 7

3 juli

Wenmiddag gr. 1-3

15 juli

Afscheidsavond gr. 8

Florian van Blankers
Dave Jonkers
Eelco Top
Lynthe Meurs
Gerben Top
Ramon van Essen

5/6
3/4
8
5/6
6a
5/6

