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Nieuwe leerlingen
Website
Behangrollen
Groep 6
Bibliotheek bezoek groep 4

Agenda
21 mei
15 mei
15 mei
17 en 22 mei
16 mei
24 mei
25 mei
1 juni

Pinksteren, alle leerlingen vrij
Project Ei
11.00 – 12.30 uur
Project blij met de bij 11.00 – 12.30 uur
Knutselavond voor avond4daagse
Praktisch verkeersexamen
Maandshow
De boer op
8.30 -11.30 uur
Les Annie MG-Schmidt

Groep 6
Groep 5
Ouderraad en ouders
Groep 8
Groep 5
Groep 1/2B
Groep 3

Nieuwe leerlingen
Amira
Jocelien
Merel

gr.1
gr.4
gr.7

Wij wensen jullie heel veel plezier bij ons op school.

Website
Helaas laat de nieuwe website op zich wachten. Vooral op de mobieltjes klopt het niet. We wachten af
en hopen zo snel mogelijk van start te gaan.
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Behangrollen
Wij zijn nog op zoek naar behangrollen, print maakt niets uit. Hebben jullie na het behangen nog
restanten op de rol? Ons maak je er erg blij mee. De rollen mogen ingeleverd worden bij groep 1/2a
(blauwe lokaal)

Groep 6
Groep 6 heeft volgend jaar 35 kinderen.
Gezien de grootte van de groep is in overleg met Plateau besloten om de groep volgend jaar volledig te
splitsen in een groep 7A en een groep 7B. Hier zijn we heel blij mee.

Bibliotheek bezoek groep 4
De kinderen van groep 4 hebben genoten van een ochtend in de digitale speeltuin van DNK. Onder de
kundige begeleiding van een aantal ouders hebben zij foto’s gemaakt voor een Green screen, een Bee
Bot geprogrammeerd, een 3D bril gemaakt, leren tekenen zonder naar het papier te kijken en een VR
(virtualrealitie) avontuur beleefd. Wij hebben genoten van deze ochtend!
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