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Beste ouder(s), verzorger(s),
Huwelijk Margriet van Gelder
Op 31 mei hoopt Margriet van Gelder te gaan trouwen met Kees Krooneman.
U en jij wordt van harte uitgenodigd om de trouwdienst mee te maken in de Grote Kerk,
Zuiderkerkstraat 1, te Elburg. Deze dienst begint om 13.45 uur.
Na de dienst is er gelegenheid om Kees en Margriet in de kerk te feliciteren.
Ouders van wie Margriet geen kinderen (meer) in de klas heeft, maar met wie ze nog wel
regelmatig contact heeft, zijn ook welkom op de kinderreceptie. Deze kinderreceptie is
van 15.45 – 16.30 uur bij partycentrum Coelenhage in Wezep. U kunt zich opgeven tot en
met vrijdag 18 mei bij Jeanet Smit of Mayke de Ruiter.
Margriet is de eerste week van juni vrij. Karel en Wendy van Bronswijk zullen dan voor
groep 1/2 staan.

Schoolschoonmaak
Vrijdag 17 mei is schoonmaakploeg 3 aan de beurt.
Zij zullen dan de bovenbouw extra schoonmaken.

Schoolfotograaf
Op dinsdag 18 juni komt de schoolfotograaf. (op de kalender staat 28 mei, maar dat is dus
niet goed) Er worden individuele foto’s, groepsfoto’s en gezinsfoto’s (alle kinderen van
een gezin die op school zitten) genomen . Tussen de middag worden er gezinsfoto’s
genomen met broertjes en zusjes die niet op school zitten. U kunt zich hiervoor aanmelden
op een lijst die bij t.z.t bij de gemeenschapsruimte hangt en via Klasbord. (we zetten dit
bericht eind mei ook op Klasbord) Geeft u zich niet op dan wordt er alleen een gezinsfoto
genomen van kinderen die op school zitten.
Als u hiervan gebruik wilt maken, houdt u er dan rekening mee dat dit even kan duren.
(met jongere kinderen duurt het soms even voordat er goede foto gemaakt is)
Het is dan verstandig om gewoon met uw kinderen op bijvoorbeeld het plein te gaan eten.
Ondertussen merkt u vanzelf wanneer u aan de beurt bent
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Sponsorkind
Onze school heeft een nieuw sponsorkind toegewezen gekregen via
Woord en Daad. Zijn naam is Peterson Alexis en hij woont in Haiti.

Afscheid Luc Drenth / schoonmaakavond
Op dinsdag 9 juli neemt Luc Drenth afscheid van het onderwijs.
Omdat de leerkrachten deze avond verwacht worden bij zijn afscheid
hebben we de schoonmaakavond verplaatst naar donderdag 11 juli.
Wilt u de datum van de schoonmaakavond noteren? We rekenen ook op u!

Schoolreis kleuters
Op dinsdag 25 juni gaan de kleuters op schoolreis naar Malkenschoten in Apeldoorn. Bij
slecht weer wordt het uitgesteld naar donderdag 27 juni. We hopen weer voldoende
ouders te vinden die met ons mee willen gaan (en kunnen rijden).
Binnenkort hangt er een opgavenlijst bij de klas.
We vertrekken om 9:30 uur en de kinderen worden vanaf 9:20 uur op school verwacht. We
hopen om 15:15 uur weer terug bij school te zijn.

Ouderraadslid
Aan het eind van dit schooljaar neemt onze penningmeester, Marius van Asselt, afscheid
van de ouderraad. We zoeken daarom een nieuw ouderraadslid.
Iemand die penningmeester kan zijn heeft de voorkeur.
U kunt zich opgeven bij meester Van Bronswijk of een ouderraadslid: Marius van Asselt,
Marianne de Boer, Hellen Brugge, Dico Mulder en Geralda Hazeleger.

Agenda:
15 mei:
16 mei:
17 mei:
30 mei:
31 mei:
4 juni:
5 t/m 7 juni:
10 t/m 14 juni:
17 t/m 20 juni:
18 juni:
25 juni:

Streetwise
Spreekuur
Schoolschoonmaak groep 3 (BB)
Hemelvaartsdag (vrij)
Dag na Hemelvaart (vrij)
Huwelijk juf Margriet van Gelder
schoolreis groep 3 t/m 7
Kamp groep 8
Pinkstervakantie
Avond 4 daagse
Schoolfotograaf
Schoolreis kleuters
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