
 

 

 

 

3 juni 2010  

Schoolreizen                                                                   

Volgende week dinsdag 8 juni gaan de groepen 1 

t/m 6 op schoolreis. De groepen 1 t/m 4 hoeven 

helemaal geen tas mee te nemen. Wij zorgen voor 

eten, drinken en op zijn tijd een versnapering. Ook 

de portemonnee mag thuis blijven. Als het goed is 

hebt u de ouderbijdrage al geruime tijd geleden 

voldaan, zodat de oudercommissie de kosten kan 

betalen. Groep 5 en 6  worden ook voorzien van 

eten en drinken.  Het is aan uzelf om extra zaken 

als snoep en drinken mee te geve.                                                                                  

Groep 1 en 2:  Vertrek 9.30 uur. Aankomst 14.30 u.                                                                          

Groep 3 en 4: Vertrek 9 uur. Aankomst 16.00 uur.                                                                                 

Groep 5 en 6: Vertrek  9.30 uur. Aankomst 17.00 u.  

Verdere info hebt u van de leerkrachten ont-

vangen.  

Welkom .                                                                           

We heten Leon Hoogezand in groep 1 van harte 

welkom. We hopen dat je je snel thuis zult voelen 

bij ons op de Sjaloom! 

Oproepje poppenhoek                                                  

In groep 1 willen we m.n. de poppenhoek nieuwe 

impulsen geven. We willen deze hoek bij ieder 

thema aanpassen, zodat kinderen gestimuleerd 

worden afwisselend te spelen. Hiervoor hebben we 

verschillende spullen nodig. We willen graag een 

beroep op u doen. We kiezen er bewust voor niet 

alleen de ouders van de kleutergroepen te 

benaderen, maar juist ook ouders van wie de 

kinderen in hogere groepen zitten. De kans dat zij 

spullen over hebben, die ze niet meer gebruiken 

voor hun eigen kinderen, maar voor ons zeer 

bruikbaar zijn, is bij sommige thema’s groter. Voor 

het thema verkeer zijn we op zoek naar:   

• een autostuur 

• Een fietsbel 

• Een kinderzitje 

• Een fietsstuur 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Kleine autootjes 

Wie weet wat u nog op zolder of in de schuur hebt 

liggen, of misschien hebt u connecties.  Ook vol- 

gend schooljaar zullen we regelmatig een oproepje 

plaatsen. De spullen kunnen bij juf Sylvia worden 

ingeleverd.  

Gouden skate.                                                                     

Deze is gewonnen door de meisjes van groep 7 

tijdens de sportdag. Wethouder Bekke kwam deze 

persoonlijk overhandigen. Een foto staat op de 

site. 

Wiezoloop.                                                                               

De inschrijving kan nog via internet. Het uitdelen 

van de nummers gebeurt op school in de laatste 

schoolweek door de organisatie. 

Gedichtenwedstrijd groep 6.                                      

Een paar weken geleden kwam er een mevrouw bij 

ons. Die leerde ons dichten . Toen moesten we zelf 

een gedicht schrijven. En toen was Tjanipa er uit 

getrokken. Die moest donderdag 20 mei  naar de 

bieb. Ze had niet gewonnen maar iedereen kreeg 

wat. Je kunt de gedichten lezen in de bieb. ,  

Tjanipa en Esmee. 

Leesvirus Groep 6.                                                

Woensdag 19 mei zijn we  naar de Gereformeerd 

kerk geweest. Daar werd de uitslag bekend 

gemaakt van het leesproject leesvirus. Helaas had 

de groep 6 van de Albatros uit Goor gewonnen. Er 

was nog een leuke goochelact. Maar groep 6 is niet 

teleurgesteld want misschien winnen we de 

volgende keer wel.                                                              

Iris en Linde. 

Belangrijke data:                                                                   

8 juni: schoolreis gr. 1 t/m 6                                                

11 juni: schoolreis gr. 7                                                        

15 juni: studiemiddag: gr. 1 t/m 4 vrij                             

21 juni: vrijwillige contactavond                                      

25 juni: schoolfeestdag                                                          

1 juli: schoonmaakavond hele school 
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