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Schoolreisjes
Op dinsdag 12 juni gaan de kinderen van groep 1/2 en 3/4/5 op
schoolreis. De kinderen van groep 1/2 gaan naar “Stoer bij de Boer” in
Valthermond en de kinderen van groep 3/4/5 naar Duinen Zathe in
Appelscha.
De kinderen worden gewoon om 8.30 uur op school verwacht. De
kinderen zijn rond 15.15 uur weer terug op school.
De kinderen hoeven die dag geen eten en drinken mee te nemen, daar
wordt voor gezorgd. Wilt u wel voldoende drinken meegeven, zeker als
het warm is. (En voor kinderen die soms last hebben van een
“ongelukje”: wilt u een verschoning meegeven?)

Verjaardagen

Agenda
05-06 Verjaardag juf Nelleke
05-06 t/m 08-06 Avondvierdaagse
06-06 Verjaardag juf Jacqueline
en juf Pauline
07-06 Mieke komt dansen met
groep 3/4/5
09-06 Oud papier

Drie juffen vieren volgende week hun verjaardag met de kinderen van
hun groep. Op dinsdag is het feest voor de kinderen van groep 1/2. Zij
blijven deze dag op school eten.
Op woensdagmorgen vieren juf Jacqueline en juf Pauline een feestje
met de kinderen van de bovenbouw.
De kinderen van groep 1/2 en 6/7/8 mogen op die dag verkleed naar
school komen en hoeven geen eten en drinken mee te brengen.

11-06 Schoolreis groep 1 t/m 5

Vakantierooster 2018-2019

19-06 Mieke komt dansen met
groep 1/2

De vakanties zijn volgend schooljaar als volgt:
Herfstvakantie: 22 oktober t/m 26 oktober 2018
Kerstvakantie: 24 december 2018 t/m 4 januari 2019
Voorjaarsvakantie: 18 februari t/m 22 februari 2019
Paasvakantie: 19 april t/m 22 april 2019
Meivakantie: 23 april t/m 3 mei 2019
Hemelvaart: 30 en 31 mei 2019
Pinksteren: 10 juni 2019
Zomervakantie: 15 juli t/m 23 augustus 2019

Feestelijke schoolavond
Op vrijdag 29 juni organiseert de ouderraad de jaarlijkse schoolavond.
Een verloting is ook weer onderdeel van het programma. U kunt prijsjes
voor de verloting inleveren op school.
Als het goed is heeft u deze week een uitnodiging ontvangen. Wilt u zich
via de opgavestrook aanmelden?
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14-06 Mieke komt dansen met
groep 6/7/8
19-06 Juf Pauline directieoverleg,
juf Rona groep 6/7/8

20-06 Juf Pauline afwezig i.v.m.
auditopleiding

Verjaardagen
05-06 Juf Nelleke
09-06 juf Pauline

Schoolkorfbaltoernooi
Op woensdagmiddag 27 juni organiseert Korfbalvereniging Stadskanaal
’74 een schoolkorfbaltoernooi van 13.30 uur tot 17.00 uur. Kinderen uit
groep 3/4, 5/6 en 7/8 kunnen meedoen aan dit toernooi. Een team
bestaat uit minimaal 4 en maximaal 7 teamleden. Kinderen die graag
meedoen kunnen zich opgeven bij hun groepsleerkracht.

Bijbelrooster
4 t/m 8 juni 2018
De reus in het dal, 1 Samuël 17:1-11
Het voorstel van David, 1 Samuël 17:12-37
David verslaat Goliath, 1 Samuël 17:38-58
11 t/m 15 juni 2018
David moet vluchten, 1 Samuël 19:1-24
David spaart Sauls leven, 1 Samuël 24
David wordt koning, 2 Samuël 1:1-4 + 5:1-5
Deze nieuwsbrief is ook na te lezen op onze website www.school59.nl
De volgende nieuwsbrief komt uit op donderdag 14 juni.

Boogschieten in het Hunebedcentrum

Met vriendelijke groet namens het team,

Kleuternieuws

Pauline Bokhorst

Letterkoffer: Thijmen
Letter: F
Thema: Feest
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