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Kalender:
Agenda
31 mei
GMR
2 juni
Beleefpad groep 7
4 juni
Studiedag, alle
kinderen zijn vrij
7 juni
MR
7-11 juni
Entreetoetsen groep 7
16 juni
Schoolkamp groep 8
17 juni
Schoolkamp groep 8
18 juni
Schoolkamp groep 8
20 juni
Vaderdag
21 juni
Studiedag, alle
kinderen zijn vrij
24 juni
Info-11

INFO

Beste ouders, verzorgers,
Wij zijn weer een maand verder in het schooljaar en
wat voor een maand is het geweest!
Veel vrije dagen, een spetterende Toverlaarsdag en
een nog mooiere Toverlaarsfeest! Gelukkig werkte het
weer mee op beide dagen, terwijl de rest van de
maand niet zo best was.
Het normale leven begint zich steeds beter af te
tekenen en met een beetje geluk kunnen wij rond de
zomervakantie weer vele zaken laten plaatsvinden,
zoals wij al jaren gewend zijn. Laten wij er met z’n
allen voor zorgen dat dit ook kan gebeuren.
Ik blijf u zeker bedanken, namens ons team, dat bijna alles gewoon
door kan draaien door uw medewerking in het navolgen van de
diverse Corona maatregelen. Het zou anders voor ons heel zwaar
zijn.
De corona maatregelen worden nu doorlopend versoepeld en ik
spreek de hoop dat wij, zeker na de zomervakantie, elkaar weer
gemakkelijker kunnen ontmoeten. Tot die tijd zijn wij zeker goed te
bereiken via de Parro of via de mail. Telefonisch moet dat zeker
tussen 08.00 uur en 09.30 uur geen probleem meer opleveren,
daar wij het hebben kunnen regelen dat de binnenkomende
gesprekken direct doorgeschakeld worden.
De digitale deur staat altijd voor u open. Een persoonlijk gesprek
kan ook, maar dan wel op afspraak. We werken graag met u samen
en staan u zo goed mogelijk te woord.
Met vriendelijk groet,
Paul van den Berg

Mondkapjes
Tot nader order zal deze verplichting blijven voor alle publieke ruimtes. Gelukkig wordt dit nu ook
gedaan door alle gebruikers van het Voortouw. Ons verzoek aan alle externe bezoekers om dit
ook te doen, wordt prachtig opgevolgd. Onze dank daarvoor! In de groepen hoeft dit niet, tenzij
de betrokken leerkracht dit zelf prettiger vindt.
Jarigen in Mei/Juni:
31 Mei: Adrian, groep 5
31 Mei: Weronika, groep 5
2 Juni: Yill, groep 6
2 Juni: Lucas, groep 3/4
2 Juni: Juliette, groep 1-2b
5 Juni: Noah, groep 7
5 Juni: Valerie, groep 3/4
7 Juni: Romee, groep 1-2a
7 Juni: Daisy, groep 5
16 Juni: Cüneyt, groep 1-2a
19 Juni: Jens, groep 5
21 Juni: Fenna, groep 7
25 Juni: Teun, groep 3/4
25 Juni: Sem, groep 8
30 Juni: Sahel, groep 1-2b
Alvast gefeliciteerd en een fijne dag!
Welkom
In de afgelopen weken en in de komende maand verwelkomen wij de volgende nieuwe kinderen
op onze school: Eva, Sam, Duuk, Meike en Logan. Wij wensen jullie een mooie tijd toe op onze
school!
Oudervraaglijsten
Beste ouders, u heeft in de afgelopen week een verzoek gekregen tot het invullen van een
vragenlijst. Een aantal van u heeft dat al gedaan, bedankt daarvoor! Een groot echter nog niet.
Het sluitingstermijn is 11 juni. Wij hopen dat u nog tijd kunt vinden om de lijst in te vullen. U
helpt ons met uw antwoorden!
Continurooster
Wij hebben in de afgelopen week de stemming gehad over het continurooster. Wij willen u
allemaal bedanken voor uw stem!
In de komende week zullen wij u verder informeren over de uitslagen bij beide scholen en ook
het vervolgtraject.
Wij hebben wel besloten om het continurooster in ieder geval tot aan de zomervakantie te
houden. Dit geeft in ieder geval rust binnen de school. Kober heeft daarbij ook bevestigd dat de
extra opvangtijd niet doorberekend zal worden!
Studiedagen
Op vrijdag 4 juni en maandag 21 juni zijn er twee studiedagen ingepland. Op deze
dagen zijn ook alle kinderen vrij.
Oudervereniging
Ondanks dat ook dit jaar het schoolreisje vanwege Corona weer niet door kan gaan, stonden er
op maandag 10 en dinsdag 11 mei 2 dagen van feest op de kalender van de Toverlaars.
Maandag was er de Toverlaarsdag, en dinsdag het Toverlaarsfeest.

Voor ieder kind die op dinsdag het schoolplein op kwam, was duidelijk dat het echt een feestdag
ging worden. Het stond vol met springkussen, spelletjes, wipe-out baan, rodeo stier, en een
popcorn machine.
De kleuterklassen hadden hun eigen springkussens, spelletjes (hamerspel, eendjes vangen, groot
4 op een rij), en nog veel meer. Tussen de middag werd er friet met een snack gegeten in de
klas.
De weergoden waren ons goed gezind, want het weer wat prachtig. Het zonnetje scheen, en het
waaide amper. Het werd een topdag!
“Bijna net zo leuk als het schoolreisje”, “hopelijk staan de springkussens er morgen nog”, “ik vind
het superleuk”, waren enkele van de reacties die we gedurende de dag hebben gehoord.
Bezweet, moe maar voldaan gingen de kinderen om 14.15 uur weer naar huis.

De kinderen die het Suikerfeest vierden stond een dag later nog een feest te wachten, hopelijk
hebben jullie daar ook zo van genoten!
We zijn nog op zoek naar ouders die willen aansluiten bij onze oudervereniging. We vergaderen
zo’n 6x per jaar (normaal op school, nu online), en ondersteunen de leerkrachten met het
organiseren van allerlei activiteiten.
We zijn in het bijzonder op zoek naar een penningmeester, maar mocht je dat niet liggen, en wil
je toch graag in de OV, neem dan contact met ons op door een van ons aan te spreken, of door
te geven aan één van de leerkrachten.

Namens het team,
Meneer Paul
p.van.den.berg@stichtingleersaam.nl
076-5040287

