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Beste ouders/verzorgers,
GEBOREN
Op maandag 13 juni hebben Manou (gr. 4) en Yoël (gr. 2) een broertje gekregen. Hij heet
Jop. Van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst bij de opvoeding van jullie kinderen.
SCHOOLREIS
Afgelopen dinsdag zijn we met groep 0 t/m 7 op schoolreis geweest. We hadden mooi weer.
De kinderen hebben genoten. Alle leiding hartelijk dank voor het organiseren en meegaan
met de schoolreis.
BENOEMING
We hebben afgelopen maandag een nieuwe meester benoemd, hij heet meester J. van
Wingerden. Hij zal zich binnenkort op de nieuwsbrief voorstellen.
VERDELING LEERLINGEN
We willen de verdeling van de leerlingen alvast aan u doorgeven. Welke leerkrachten uw
kinderen volgend jaar krijgen, hopen we z.s.m. te vertellen.
We hebben volgend schooljaar de volgende groepen:
Groep 1, vanaf januari komen daar de kinderen van de instroomgroep bij
Groep 2
Groep 3/4
Groep 5
Groep 6/7
Groep 7/8
GROEP 6
De huidige groep 6 wordt in tweeën gesplitst. We hebben in grote lijnen de verdeling van
vorig jaar aangehouden.
Ik stuur zo een aparte mail aan de ouders van groep 6 met deze verdeling. Als u hier vragen
over heeft, kunt u bij mij terecht.
VERKEERSLESSEN
Er wordt nog aan alle groepen een praktische verkeersles gegeven:
Maandag 20 juni ‘s morgens - groep 0-1 en groep 2.
Donderdag 23 juni ‘s middags - groep 3/4a - groep 3 bij Elim en groep 4 gaat een rondje
door het dorp fietsen.
- groep 7/8 - gaan ook een rondje door het dorp fietsen.
Maandag 27 juni ‘s middags - groep 4b/5 en groep 6, ook een route door het dorp.

De routes door het dorp hebben controleposten!
De kinderen nemen hun fiets mee naar school op de dag dat ze verkeersles hebben.
We hopen dat het leuke en leerzame lessen worden.
Verkeersouders: alvast bedankt voor het organiseren van deze lessen.
GROEP 7/8 WATERLAND
Groep 7/8 heeft a.s. dinsdag een dag in Ouddorp - Waterland. Ze hebben de nodige
informatie al van de meester ontvangen. Een fijne dag toegewenst.
WIELTJESDAG
Vrijdag 24 juni is het weer wieltjesdag. Iedereen mag iets van thuis meenemen en in de
pauze mogen de kinderen daar mee spelen.
OPENING JEU-DE-BOULES BAAN
Afgelopen zaterdag was het druk bij de dierenweide. De jeu-de-boules baan is geopend. Juf
Van Daalen heeft meegedaan met een spelletje jeu-de-boules en een set jeu-de-boules
ballen voor school gewonnen.
BIJLAGEN
Er zitten 2 bijlagen bij deze nieuwsbrief.
HUGGY-WUGGY
Een ouder hoorde de kinderen steeds over Huggy-Wuggy praten. Ze zocht dit op internet op.
Bekijk de link en bespreek met uw kinderen wat een Huggy-Wuggy eigenlijk is.
https://www.jmouders.nl/trend-huggy-wuggy-kinderen-rage-knuffel/
TENSLOTTE
Een hartelijk groet namens het team, geniet van het mooie weer!
Ankie van Wageningen

