Nieuws van….
19 juni 2019

Agenda
Donderdag 20 juni
Vrijdag 21 juni
Maandag 24 juni
Dinsdag 25 juni
Woensdag 26 juni

Weerbaarheidstraining gr. 8

Excursie gr. 1/2; MR-vergadering, OC-vergadering

Vanuit de directie
Beste ouders,
Terwijl we genieten van het mooie weer, wordt er hard gewerkt aan de nodige toetsen en door
groep 8 aan de voorbereidingen op de musical. Zeker voor die laatste groep is merkbaar dat het eind
van hun basisschoolperiode in zicht komt. Ook het eind van het schooljaar komt in zicht en indien de
leerkrachten het belangrijk vinden om nog een gesprek met u te hebben, plannen ze dat één van
deze weken in. Op 9 juli kunt u (vanaf groep 2) dan samen met uw kind het rapport op komen halen
tussen 18.30 en 19.30 uur. Groep 1 krijgt nog geen rapport. Zet u het vast in uw agenda?
Nu de zon weer bijna op het hoogste punt is, kan deze flink branden. Het is onmogelijk voor de
kleuterjuffen om alle kinderen te voorzien van zonnebrandmiddel. Probeert u dat voor schooltijd
thuis te doen met langwerkende bescherming. Dan zijn ze gedurende de rest van de schooldag
beschermd.
Op maandag 15 juli hebben we ons (inmiddels gebruikelijke) eindfeest. We vinden het fijn om het
schooljaar samen met alle kinderen af te sluiten door middel van muziek, dans of iets anders. Tevens
willen we dat aan het eind van de dag aan de ouders laten zien. U leest hier in verderop in deze
nieuwsbrief meer over.
Volgende week hopen we de verdeling van de leerkrachten in de groepen rond te hebben, zo
mogelijk zullen we dat in de nieuwsbrief van woensdag a.s. meenemen.
Marianne Hebbink

www.kinderkringwoubrugge.nl

info@kinderkring.eu

0172-518371

Schoonmaakavond 4
Donderdag 27 juni is de laatste schoonmaakavond van dit schooljaar. Het is fijn als we met de
ouders die ingedeeld zijn, de school voor de zomervakantie nog een keer helemaal schoon kunnen
maken. Dan kunnen we na de zomer weer beginnen in een schone school.
Voor uw gemak volgt hieronder het overzicht van de ouders die staan ingedeeld en/of er een vorige
keer niet bij konden zijn.

1/2A
Vd Neut
Jansen
Kooloos
Zandbergen
Jansen
Vaca Diez

1/2B
Luiten
Vlaardingerbroek
Boer
Windhorst

3
Van Leeuwen
Bergsma
Rietdijk
Rice
Vd Laan

4/5A
De Lange
Speet
Vd Laan (Leon)
Baak
Evers

6/7A
Brunt (Dani)
Peters
Vd Bos
Rietbergen

6/7B
Roosemalen
Braat
Brunt
Van Splunter

8A
Van der Tak
Wolvers
De Vos
Egberts
Stankovic

8B
Vd Broeke
Cramer
Kroes
Balog
Slingerland

4/5B
Deppe
Den Hollander
Borst
Willemsen

De avond begint om 19.00 uur en duurt tot ongeveer 21.00 uur. Graag een emmer en een doekje
meenemen. Voor schoonmaakmiddel en een kopje koffie zorgt de OC.

Eindfeest maandag 15 juli
Het begint dichterbij te komen: het eindfeest dat gehouden zal worden op maandag 15 juli!
We sparen nog steeds conservenblikjes, we hebben er namelijk nog niet voor elke leerling één.
Maandag 15 juli zal bij ons het Fort van de verbeelding een hele dag verzorgen welke in het teken
staat van muziek maken. We maken deze dag met de hele school één grote Body Boem Big Band!
Om de dag tot een succes te maken willen we alvast het volgende vragen: de kinderen mogen deze
dag een t-shirt/ jurk of bijvoorbeeld een petje/sjaaltje in de volgende kleur aan:
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OB: groep 1-2-3: blauw
MB: groep 4-5-6: rood
BB: groep 7-8: groen
De kinderen zullen om 10.00 uur iets te eten en te drinken krijgen. Dit hoeft dus niet mee naar
school genomen te worden. Als uw kind overblijft dan wel graag eten en drinken voor de overblijf
meegeven.
Deze dag is er geen continu-rooster maar gelden de gewone schooltijden: 08.30-12.00 en 13.0015.00 uur.
Vanaf 14.30 uur zal er door de kinderen een optreden gegeven worden en laten ze horen wat ze
deze dag hebben geleerd. Ouders, opa’s/ oma’s etc. zijn hierbij van harte welkom!
Bij mooi weer zal dit optreden op het plein van de bovenbouw plaatsvinden, bij minder goed weer in
de sporthal.

Kleuterbouw
Volgende week dinsdag gaan we met de kleuters alweer op reis. We gaan naar museum Meermanno
in de Haag. We werken nu namelijk over het thema: Het letterfeestje.
We hebben nagedacht over de vraag hoe de wereld eruit zou zien als er geen letters waren. We
kwamen tot de conclusie dat veel dingen dan fout kunnen gaan. B.v. op welke plek zit je dan in de
kring zonder naamkaartje Kan jij of je mama de naam van een pilletje onthouden voor de apotheek
die de dokter tegen je zegt. Dat zijn vaak moeilijke namen. Anders krijg je misschien de verkeerde
pillen en word je ziek i.p.v. beter.
Vliegtuigen landen dan misschien in het verkeerde
land. En appen kan ook niet meer.
We hebben nog veel meer bedacht. Letters /
woorden en zinnen zijn heel belangrijk!
We moeten dus zuinig zijn op onze letters. Wat
bijzonder is bewaren mensen vaak in een museum.
In dit geval in het lettermuseum. En daar willen we
wel eens gaan kijken.
We worden 9.00u in Den Haag verwacht waardoor
we 8.15u met de bus weg moeten rijden i.v.m. de files. Daarom is het de bedoeling dat iedereen
8.10 u in de bus zit, zodat we stipt 8.15 weg kunnen rijden. De parkeert weer aan de Wilgenlaan.
Willen ouders die ‘s morgens kinderen naar Snoopy brengen daar regelen dat de kinderen naar de
bus gebracht worden. Wij zullen Snoopy op de hoogte brengen van dit uitstapje. We hopen 12.00u
weer terug te zijn bij de Wilgenlaan. De leerkrachten en begeleiders lopen met de kinderen die bij de
TSO eten naar school. De andere kinderen kunnen opgehaald worden bij de Wilgenlaan. Het is de
bedoeling dat de kinderen hun eigen eten en drinken meenemen voor die ochtend. We hebben er
zin in!
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Welkom:

Op donderdag 20 juni 2019 komt Siem
bij ons op school. Hij komt in groep
1/2A. Op maandag 24 juni komt Joris
bij ons op school. Hij komt in groep
1/2B.

Van harte gefeliciteerd!
Wij wensen de volgende kinderen een fijne verjaardag

23 juni
24 juni
24 juni
26 juni

Amy
Melissa
James
Sem
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6/7A
6/7A
6/7A
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