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Belangrijke data:
Vrijdag 17 mei
Vrijdag 17 mei
Donderdag 30 mei
Vrijdag 31 mei
Vrijdag 7 juni
Maandag 10 juni
Woensdag 12 juni t/m vrijdag 21 juni

10 mei 2019

Kleuterdag tot 14.00 uur
Schoolreisje groep 3 t/m 7
Hemelvaart
Dag na Hemelvaart vrij
GL dag alle leerlingen vrij (Suikerfeest)
Pinksteren iedereen vrij
Cito groepen 3 t/m 7

We hopen dat u allemaal genoten hebt van de meivakantie. De juffen hebben hun batterij weer opgeladen
voor de laatste 10 weken van dit schooljaar hopelijk de leerlingen (en u) ook. We gaan er nog fijne leerzame
weken van maken.

Schoolreisje groep 3 t/m 7
Als het goed is weet iedere leerling nu waar het schoolreisje naar toe gaat. Vele wensen zijn
uitgekomen. Voor de herkenbaarheid verwachten wij dat alle leerlingen hun gele Heliotroopshirt aan
hebben. Mocht onverhoopt het t-shirt te klein zijn, deze er nog goed uitziet en schoon is, kunt u deze
ruilen voor een maatje groter. Dit kan bij Jeannette.
We hopen op een lekker zonnetje en maken er een gezellige dag van.

Circusdag kleuters
We hebben al bekend gemaakt wat we gaan doen op school tijdens de kleuterdag
volgende week vrijdag. Wij hebben aan het eind van de ochtend ruim 90
circusartietsten opgeleid voor een mooie voorstelling.

Sportdag groep 6/7/8
De groepen 6/7/8 hebben een super sportdag gehad. Wat een energie hadden de leerlingen. Sommigen
namen zelfs geen tijd om te eten. Van stormbaan, tot hockey en tennis en dans. Individueel, in
tweetallen of als team. Alles kwam aanbod. Wat een goed georganiseerde en gezellige dag.

Cito groep 8
Alle leerlingen van groep 8 hebben hun individuele cito score van de eindtoets deze woensdag
ontvangen. Wij zijn trots op de resultaten die ze behaald hebben. Wat een kanjers! Diverse leerlingen
hebben zichzelf overtroffen. De officiele schoolscore krijgen wij volgende week binnen. Zodra deze
binnen is hoort u van ons.
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