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Vrijdag 24 mei 2013 
 
Agenda 
28 mei BB1 naar theater 
29 mei BB2 naar theater 
30 mei Lentefeest (kinderen om 14.00 uur uit) 
31 mei Bovenbouw toets Ottomanen 
3 t/m 6 juni Avondvierdaagse 
17 juni Kinderen vrij (studiedag) 
19 juni  Sportdag 
28 juni Werkverslagen mee naar huis 
 
 
Aanwezigheid Gerard Faber 
Dinsdag 28 mei, ’s middags. 
 
 
Algemeen 
Nieuwsbrief I 
Tijdens de meivakantie is er aan het besturingssysteem van de website gewerkt. Dat is nog 
niet helemaal klaar, vandaar dat bijvoorbeeld de link naar de nieuwsbrief in de email niet bij 
iedereen werkt(e). Onze excuses daarvoor. Via de website zelf is de nieuwsbrief wel 
beschikbaar. 
 
Nieuwsbrief II 
Wij zijn op zoek naar iemand die Cindy de komende acht weken (tot aan de zomervakantie) 
wil vervangen voor het maken van de nieuwsbrief. Hoeft niet per se op donderdag. 
Inlichtingen bij Anita of via het mailadres dat in de footer van de nieuwsbrief vermeld staat. 
Alvast heel erg bedankt! 
 
Wie helpt mee met het Lentefeest? 
Er zijn al wat aanmeldingen binnen, maar we hebben nog meer hulpouders nodig om op  
30 mei een spetterend Lentefeest te organiseren. Wie o wie komt ons helpen? 
Aanmelden kan via het formulier of via de leerkracht. 
 
Avondvierdaagse (herinnering) 
Bij de klassen hangen inschrijflijsten voor de Avondvierdaagse. U vult de gegevens in en 
betaalt € 4,50 bij de leerkracht van uw kind. U bent zelf verantwoordelijk voor de begeleiding 
van uw kind. Er zijn juffen die meelopen, maar zij lopen voor zichzelf en niet om de kinderen 
te begeleiden. Begeleiders die geen medaille willen ontvangen hoeven niet te betalen. Wilt u 
wel een medaille dan vult u ook de naam van de begeleider in en betaalt hier ook € 4,50 
voor. 
U kunt uw kind inschrijven tot en met 31 mei. Na de inschrijving ontvangt u meer informatie 
over starttijden etc. Deze zijn nu nog niet bij ons bekend. 
 
Om alle kinderen ook iets te drinken en te eten te kunnen geven zijn wij ook op zoek naar 
hulpouders. Naast de inschrijflijsten voor de lopers hangen ook de inschrijflijsten voor het 
aanmelden als hulpouder. Wij rekenen op uw hulp! 
 


