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9 mei 2019

Natuurpad Hoeksche Waards Landschap; groep 3 en 4
Bezoek aan een veehouderij; groep 5 en 6
Congres “jongens begrepen”; Linda en Larissa
Ouderraadsvergadering 20.00 uur
Gymmen in de Apollohal; groep 3 t/m 8
Teamvergadering 14.45 uur
Natuurpad Hoeksche Waards Landschap; groep 1 en 2
Start avondvierdaagse
Dalton regiobijeenkomst
Directeurenberaad; Peter
Schoolreis groep 1 t/m 6
Kledingactie
Laatste avond avondvierdaagse
MR-vergadering 19.30 uur
Natuurpad Hoeksche Waards Landschap; groep 7 en 8 fietsen mee!!
Oud papier
STUDIEDAG alle kinderen zijn vrij!
Hemelvaartsdag; alle kinderen zijn vrij!
Alle kinderen zijn vrij!

Oud papier
Dinsdagavond 28 mei wordt het oud papier bij u in Mookhoek opgehaald.
Zorgt u er weer voor, dat alles in dozen, of opgebonden (niet in plastic zakken) klaar staat voor
onze vrijwilligers!
Schoolreis, werkweek en ouderbijdrage
Aan het begin van dit schooljaar heeft u van de ouderraad een rekening ontvangen met daarin
het verzoek om de vrijwillige ouderbijdrage over te maken. Deze bijdrage gebruikt de
ouderraad bij de organisatie van diverse activiteiten zoals sinterklaasfeest, kerstfeest, Kabaaldag, avondvierdaagse en afscheidsavond van groep 8.
Voor het schooljaar 2018-2019 is het bedrag bepaald op €20,00 per leerling.
Donderdag 23 mei gaan de groepen 1 t/m 6 op schoolreis. Groep 7 en 8 gaan maandag 17
juni op werkweek naar Hattem en komen vrijdag 21 juni weer terug.
De kosten voor de schoolreis bedragen €27,50 en voor de werkweek €97,50 per kind.
Wilt u bovengenoemde bedragen zo snel mogelijk overmaken op het rekeningnummer van de
ouderraad. Het rekeningnummer is NL13RABO036.18.11.179
Ernstige longziekte en roken
Met ingang van deze week hebben we een nieuwe leerling die is begonnen met wennen in
groep 1-2. Hij heeft een ernstige longziekte en kan heel erg ziek worden van sigaretten- of
tabaksrook, of zelfs van zware rooklucht in kleding en ook van spuitbussen, deo’s e.d.
Wij willen aan de rokers verzoeken hier rekening mee te houden en niet bij het hek van de
school een sigaret (pijp, sigaar of e-sigaret) op te steken.
Studiedag
Woensdag 29 mei heeft het team een studiedag Alle kinderen zijn die dag vrij!!!!
Het Hemelvaartweekend begint daarom voor alle kinderen een dag eerder.

Kledingactie
Mocht u last van voorjaarskriebels krijgen en de kasten weer eens op willen
ruimen………bewaar al uw oude kleding, beddengoed, knuffels, tassen, schoenen etc., want
donderdag 23 mei zamelt de ouderraad, zoals ieder jaar, weer kleding in voor Bag2school.
De ingezamelde kleding gaat naar een goed doel. De ouderraad krijgt €0,30 per kilo
opgehaalde kleding. Helpt u mee om zoveel mogelijk kleding in te zamelen.
Woensdag 22 mei van 11.30 tot 17.00 uur en donderdag 23 mei van 8.00 tot 9.00 uur kunt u
uw zak(ken) kleding op school inleveren.
Schoolfruit
In de week van 15 april kregen we de laatste keer schoolfruit aangeleverd. Ook al krijgen we
geen schoolfruit meer dinsdag, woensdag en donderdag blijven onze fruitdagen. Op deze
dagen mogen de kinderen dus alleen fruit mee naar school brengen voor in de pauze. Denkt u
er dus aan om uw kind(eren) zelf fruit mee naar school te geven.
Toetsagenda
In mei worden er in de groepen 1 t/m 8 weer toetsen gemaakt voor ons leerlingvolgsysteem.
De volgende toetsen staan op het programma.
-Rekenen en Taal voor kleuters
-Drie Minuten Toets
-Woordenschat
-Spelling
-Rekenen / Wiskunde
-Begrijpend Lezen
-AVI lezen
-BOUW
Natuurpad Hoeksche Waards Landschap
Dinsdag 21 mei gaan de kinderen van groep 1 en 2 naar het kabouterpad, een natuurpad
georganiseerd door vrijwilligers van het Hoeksche Waards Landschap.
Trekt u uw kind die dag stevige schoenen of laarzen aan.
Kunt u de kinderen rijden naar ’s-Gravendeel en begeleiden bij de opdrachten geeft u dit dan
door aan Rita of Addie.
Dinsdag 28 mei is er een natuurpad voor groep 7 en 8. Zij gaan daar op de fiets naar toe, dús:
FIETS MEE NAAR SCHOOL!!!!!!!!
Avondvierdaagse
Vanaf dinsdag 21 mei wandelt er een groep kinderen en volwassenen van onze school mee
met de avondvierdaagse in Strijen.
Wij wensen iedereen veel wandelplezier.
Congres
Dinsdag 13 mei gaan Linda en Larissa naar een congres met als thema
“jongens begrepen”.
Peter werkt die dag met groep 5 en 6 en Ria werkt dan met groep 7 en 8.
Schoolfoto’s
Als de overzichtsfoto van de hele wilt bekijken en eventueel bestellen, dan kunt u dat doen op
www.dickdiks.nl (aanmelden of inloggen).
De fotocode is: 47619001 – XSCU78

6 mei
6 mei
27 mei

Dion Portier
Christiaan Beemsterboer
Stone Verburgh

Van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag!

