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Bericht voor groep 1/2A
De LIO-stage voor juf Joëlle is nu afgelopen en de juf is met vlag en wimpel hiervoor geslaagd. Maar …we zullen nog geen
afscheid nemen van juf Joëlle, want vanaf woensdag 31 mei tot het eind van het schooljaar is Joëlle op woensdag,
donderdag en vrijdag in groep 1/2A. Juf Hanneke zal dan, zoals zij de afgelopen weken ook al heeft gedaan, op donderdag
en vrijdag in groep 1/2C zijn.

Juffen- en meestersdag
Op vrijdag 2 juni vieren wij juffen-en meestersdag. Het bijzondere aan deze dag is dat wij toevallig allemaal tegelijk jarig
zijn en onze verjaardag graag met de kinderen vieren. We beginnen ’s morgens om 8.45 u. met een activiteit voor alle
kinderen op het schoolplein. Daarna gaan we tot 10.00 u. naar de eigen klas om daar even gezellig met elkaar te zijn.
Vervolgens gaan de groepen naar diverse locaties voor het “grote feest”.:
De kleutergroepen gaan naar het veldje bij de kinderboerderij;
groep 3 en 4 naar het “rozenparkje”;
groep 5 en 6 gaan naar het Oranjepark en
groep 7 en 8 gaan naar het strand bij slag Beukel.
De kinderen van groep 7 en 8 moeten dus allemaal met de fiets naar school komen.
Iets te eten en drinken voor het 10-uurtje wordt door school verzorgd.
Verder raden wij aan (bij zonnig weer) uw kind in te smeren en eventueel een flesje zonnebrand mee te geven, omdat de
kinderen de dag voornamelijk buiten zullen doorbrengen. Een extra flesje water mee naar school is ook geen overbodige
luxe. De kinderen van groep 1 t/m 4 zijn vrij om buitenspeelgoed mee te nemen en verkleed naar school te komen. W e
zullen ervoor zorgen om uiterlijk 14.15 u. weer allemaal op school terug te zijn om het feest gezamenlijk af te sluiten De
kinderen zijn dan gewoon om 14.30 uur weer vrij.

Bezoek kinderboekenschrijver Dave Kastelein
Op maandag 29 mei komt kinderboekenschrijver Dave Kastelein bij ons op school om in alle groepen iets over zijn werk te
vertellen. Dave Kastelein schrijft kinderboeken voor alle leeftijdsgroepen van de basisschool. Op zijn website
www.veldwachterkinderboeken.nl staat het over hem:
Als kind verzon Dave al het ene na het andere verhaal. In zijn hoofd beleefde hij de prachtigste avonturen en vergat hij nog
wel eens waar hij in het echt was. Op school bijvoorbeeld! Dat leverde hem vaak standjes van zijn juffen en meesters op.
De strafregel ‘Ik moet beter opletten in de klas’ heeft hij waarschijnlijk wel 100 duizend keer over moeten schrijven.
Toen hij al maar groter werd en zijn hersenen begonnen over te koken van alle verzinsels die er in zaten is hij met schrijven
begonnen. Om de verhalen uit zijn hoofd te krijgen. Want wat op papier staat hoef je immers niet meer te onthouden.
Zo is het dus gekomen dat hij schrijver werd. En er blijven steeds maar nieuwe verhalen bijkomen. Hij zal dus ook nog wel
een paar nieuwe boeken schrijven.
Om half drie stelt Dave Kastelein u in de gelegenheid om een boek van hem aan te schaffen. Daarbij zet hij natuurlijk ook
zijn handtekening in het boek, waardoor het een bijzonder exemplaar wordt. U kunt daarvoor in het speellokaal terecht.

Film in de Naald
Met enige regelmaat beleeft Jelger de Goochelaar weer een spannend avontuur in het dorpje Belderplons. Ook dit jaar is
dat weer het geval en dit is vastgelegd in de film “Jelger de goochelaar en de Poppenheks”. Wij gaan op woensdag 7 juni
deze film met groep 5 en 6 bekijken in de Naald. Als u een groepje kinderen kunt brengen en halen, dan kunt zich melden
bij de leerkracht van uw kind.

Wijzigingen van gegevens
Als er zich in de loop van het schooljaar wijzigingen in adresgegevens, mailadressen en telefoonnummers. voordoen, dan
kunt u deze het beste rechtstreeks aan onze administratie doorgeven.
Het mailadres is: administratie@obsdedriekleur.nl

