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Omgangsregel
We spreken met elkaar af dat we elkaar behandelen zoals we zelf graag behandeld willen worden.
Welkom
De volgende leerlingen zijn nieuw bij ons op school gekomen: Fayen, Rox en Ishani in groep 1/2cobra’s en Sverre en
Mitch in groep 1/2dolfijnen. Een fijne schooltijd op De Eendragt.
Weekhulp
Groep 3a: Ela, Alexandra en Amy. Groep 3b: Brian, Joppe en Lana.
Mediators van de Vreedzame School
Middenbouw: Luca (7b) en Yenti (7a). Bovenbouw: Valente (8a) en Zoë (8a).
Letter en cijfer
De groepen 1/2 werken met de letter o en het cijfer 16.
Thema Sprookjes
Het thema bij de groepen 1/2 is sprookjes. Wie heeft er nog sprookjesboeken en sprookjesspullen te leen?
Vreedzame School/leerlingenraad
Op onze school zijn we bezig met het opzetten van een leerlingenraad. (zie de bijlage).
Verkeersexamen
Op 16 mei hebben de leerlingen van de groepen 7 praktisch verkeersexamen. We wensen hen succes.
Poelboerderij
Op de volgende dagen gaan er groepen leerlingen op de fiets naar De Poelboerderij voor een excursie.
*Op 13 mei gaat groep 7b en op 15 mei gaat groep 7a naar de excursie “Landschap van vroeger”.
*Op 14 mei gaat groep 8b en op 16 mei gaat groep 8a naar de excursie “Natuurfotografie”.
Zwerfboeken
We hebben de zwerfboekenkast aangevuld met nieuwe boeken. Neem eens een kijkje bij de zwerfboekenkast in de
aula, dan vind je vast een leuk boek om mee te nemen! En misschien vind je zelf wel weer ergens een zwerfboek om
mee te nemen naar school. Veel lees- en zoekplezier!!! Kijk op: https://www.kinderzwerfboek.nl. Daar kun je van alles
lezen over zwerfboeken en zelfs de route van een zwerfboek volgen.
Schoolreisje
Binnenkort gaan de groepen 1/2 t/m groep 7 op schoolreisje. Groep 8 is begin van het schooljaar op schoolkamp
geweest. Hieronder alvast de data zodat u hier rekening mee kunt houden.
Op 18 juni gaan de groepen 1/2, 3 en 4.
Op 4 juli gaan de groepen 5.
Onderstaande groepen gaan twee dagen op schoolkamp.
Op 17 en 18 juni gaat groep 6a.
Op 24 en 25 juni groep 6b.
Op 18 en 19 juni de groepen 7.
Incasso schoolreisje
De incasso voor het schoolreisje, € 25,00 per leerling, is bij de RABO aangeboden. Volgende week vindt de incasso
plaats. Wilt u hier rekening mee houden?
A4-daagse
Van maandag 20 t/m 24 juni wordt de A4-daagse weer gelopen. De leerlingen die meelopen krijgen informatie mee.
Bedankt
De groepen 6 bedanken alle oma’s die geholpen hebben bij mozaïekles.
Mozaïek
De afgelopen weken heb ik samen met de kinderen mozaïeken gemaakt en graag wil ik iedereen bedanken die heeft
geholpen met de mozaïeken. Het was echt super leuk om te doen en hopelijk hebben de kinderen ook genoten.
Mocht u verder interesse hebben voor een workshop of kinderfeestje? Dan kunt u terecht op de
site www.daankeppel.com.
Gevraagd
De groepen 1/2 vragen hulp bij de sportdag op 21 mei. Als u kunt helpen, geeft u dit door aan de leerkracht.
Verzoek
*Wilt u duidelijk de naam van uw kind op de bekers en bakjes zetten? Er is regelmatig discussie over de “eigenaar”
van de bekers en bakjes.
*Wilt u uw kind(eren) schoolmelk laten drinken? Info hierover kunt u vinden op de site van Campina Schoolmelk.
*Wilt u uw kind op woensdag, donderdag en vrijdag fruit mee naar school geven?
Voor de jonge kinderen is één stuk fruit voldoende.
Agenda
*Op 16 mei is het schoolkorfbaltoernooi voor de groepen 5 en 7 en op 17 mei voor de groepen 6 en 8 op het Groen
Geelveld. Het programma met teamindeling hangt in de klas. Daarnaast ontvangt u het programma digitaal.
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*Op 24 mei gaat groep 5b naar het museum Huis van Hilde in Castricum.
*Op 29 mei gaat groep 5a naar het museum Huis van Hilde in Castricum.
Voor beide groepen hebben we rijders/begeleiders nodig. Vertrek van school om 08.30 uur. Als u wilt rijden, kunt u dit
doorgeven bij de leerkracht.
*Op zaterdag 6 juli vindt het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi bij WSV’30 plaats.
*8 juli groep 8a – musical
*9 juli groep 8b – musical
Kangaroe-training Groen Geel
Vorig jaar hebben wij voor de kleuters van de basisscholen in Wormer een kangoeroe spelletjesmiddag bij Groen Geel
georganiseerd.
Dit was een groot succes en daarom organiseren wij die middag weer en wel op woensdagmiddag 22 mei.
De middag start om 14.30 uur en zal rond 15.30 uur weer afgelopen zijn.
We vinden het prettig een idee te hebben hoeveel kinderen die middag meedoen. In de bijlage vinden jullie een
aanmeldstrookje die u in kunt vullen en weer voór 15 mei bij de leerkracht inlevert.
Brede school nieuws
Vrijdag 10 mei is er weer kinderdisco bij Scwo. Thema is dit keer Glitter & Glamour. Loop over de rode loper, doe mee
met de casinospelletjes en dans mee op de nieuwste hits. Tijd: 19.00-20.30. Entree: € 1,00 (excl. consumpties).
Ingang aan de Fuutstraat.
De gratis sportinstuif in de speeltuin in de Koningsvarenstraat is weer gestart! Iedere woensdag en vrijdag van 14.3016.30 uur.
De instuif wordt begeleid door Peter en Marc van Baloe. Bij slecht weer gaat de instuif niet door. Kom gezellig
meedoen!
Reserveer alvast in de agenda: 12 juni van 13.30-16.00 uur is de Buitenspeeldag in Wormer. Dit jaar op het grasveld
en op straat in de Prins van Oranjestraat. Haal je gratis stempelkaart op en doe mee met alle activiteiten zoals:
stormbaan, klimwand, volleybal, knutselen.
Centrum Jong
Ouders in Oostzaan en Wormerland, die overwegen te scheiden of in scheiding liggen, kunnen anoniem met hun
vragen hierover telefonisch terecht bij de Helpdesk Scheiding van Centrum Jong. Een adviseur van Centrum Jong kan
de ouders snel en vrijblijvend deskundige adviezen geven.
Helpdesk Scheiding is op werkdagen tussen 09.00 – 17.00 uur telefonisch bereikbaar via 075-6518383.

