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Omgangsregel
We spreken met elkaar af dat we naar elkaar luisteren.
Weekhulp
Groep 3a: Alexandra, Valerie en Shahed. Groep 3b: Esra, Jan en Nienke.
Mediators van de Vreedzame School
Middenbouw: Fenna (7b) en Lara (7b). Bovenbouw: Yenti (7a) en Jace (7a).
Letter en cijfer
De groepen 1/2 werken met de letter w en het cijfer 20.
Rapporten
Vandaag krijgen de leerlingen hun rapport mee naar huis. Er zijn voor dit rapport geen rapportgesprekken meer, tenzij
de leerkracht of de ouders dit nodig vinden.
Musical
De leerlingen van groep 3 t/m 7 gaan volgende week kijken naar de musical van groep 8 in het Dorpstheater van
Oostknollendam.
Vossenjacht
Op 10 juli is de jaarlijkse vossenjacht voor de hele school. Heel veel plezier!
Kennismaken
Op 11 juli gaan de leerlingen van 08.45 - 09.45 uur kennismaken met hun nieuwe juf of meester.
Groep 3a begint deze dag om 08.30 uur op school.
Werkweek 2019-2020
Voor de werkweek van de groepen 8 van 2019-2020 vindt de incasso voor de 1ste termijn à 57,50 euro volgende
week plaats. De 2de termijn wordt na de zomervakantie geïncasseerd.
Muziekoptreden
Afgelopen dinsdag was het muziekoptreden voor genodigden van de leerlingen van groep 6b. Wat was het leuk en
klonk het goed.
Juffen-/Verjaardag
Op dinsdagmiddag 9 juli vieren juf Baaf en juf Marcelle hun verjaardag in de klas.
Op donderdagmiddag 11 juli viert juf Jenny juffendag in de klas.
Op vrijdag 12 juli sluit groep 4b het schooljaar af met een picknick in de speeltuin. Het zou fijn zijn als u een klein gerechtje kan maken. De intekenlijst hangt op de deur van groep 4b.
Bedankt
De juffen van groep 4a en de groepen 6 en 7 bedanken de kinderen voor de superleuke juffendag, het vervoer naar
het strand en/of de mooie tekeningen en leuke cadeautjes.
De ouders die mee zijn geweest met de groepen 3 en 6a naar de Poelboerderij en de groepen 5 op schoolreisje worden bedankt.
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.
TSO-medewerker
Voor het overblijven kunnen wij na de zomervakantie extra hulp gebruiken. Hier staat een kleine vergoeding tegenover.
Vindt u het gezellig om met de leerlingen gezamenlijk te eten en ze te begeleiden bij het buiten spelen? Dan bent u
van harte welkom. Voor informatie kunt u contact opnemen met Agnes van der Weide.
Agenda
*Op zaterdag 6 juli vindt het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi bij WSV’30 plaats.
*8 juli groep 8a – musical
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*9 juli groep 8b – musical
*Op 10 juli is de Vossenjacht voor de hele school.
*Op 11 juli gaan de leerlingen van 08.45 - 09.45 uur kennismaken met de juf of meester van volgend jaar.
Zwerfboeken
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.
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.
Kinderactiviteiten bij DoorhetLintfestival op zaterdag 6 juli.
Op deze dag zijn er volop gratis kinderactiviteiten bij Groos en ijsbaanterrein Nova Zembla.
Dit start om 13.00 uur bij de Beschuitstoren met de Beschuitstorensuite door het jeugdorkest Ratatouille die een
muzikale theatervoorstelling geven.
Vanaf 14.00 uur starten de kinderactiviteiten bij Groos en Nova Zembla:
Kinderboerderij ’t Weidje: komt met een knuffelhoek met konijnen, cavia’s en kippen en oud-Hollandse spelletjes.
Maak insectenhotelletjes en laat je schminken in je favoriete figuur!
De Kunzthoek: "Schaduw in de spotlights" een schaduwspel-theaterproductie door bezoekende kinderen.
Kunstwerk van textiel: Samen met kinderen uit Wormer wordt een kunstwerk van textiel gemaakt.
Theater Wei: Op de foto met één van de poppen van theatergroep Wei.
Een festival waar je je heerlijk kunt vermaken.
Kijk snel bij de kinderactiviteiten op doorhetlintfestival.nl
Brede School
TufTuf Huttenbouw en Kartondorp: 19 t/m 21 augustus
In week 34 kunnen kinderen van 4 t/m 6 jaar weer meebouwen met Kartondorp en kinderen van 7 t/m 12 jaar met de
TufTuf huttenbouw.
Inschrijven kan vanaf dinsdag 25 juni 18.00 via de website www.scwo.nl. Wees er snel bij want voor Kartondorp en
het slapen bij TufTuf zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar!

