Data
31 mei
31 mei
Week 22
1 juni
1 juni
7-8-9 juni
18-21 juni
Week 26
24 juni
30 juni

GGD spreekuur
MR vergadering
Oudergesprekken groep 1
OV vergadering
Schoolreis groep 7 en 8 wordt verzet naar 24 juni zie verderop in de
nieuwsbrief
Kamp groep 8
Vrije dagen groep 1 tm 4
Facultatieve gesprekken groep 2 en herfstleerlingen
Schoolreis groep 7 en 8
nieuwsbrief

MR
Als u vragen heeft of tips wilt delen kunt u met de MR-leden in gesprek gaan of
mailen naar: mrdelageweijkens@leerrijk.nl

Muziek bij de BSO

St. Muziekopleiding
Loon op Zand

Meld uw kind aan voor blok Muziekinstrumenten van Muziek bij de BSO!
Het laatste blok van Muziek bij de BSO gaat beginnen op donderdag 3 juni
aanstaande.
In dit laatste blok vindt er een ontdekkingstocht plaats langs diverse
muziekinstrumenten. Er wordt iets over verteld, je hoort ze en probeert ze
zelf uit.
Donderdag 3 juni gaat het laatste blok muziek bij de BSO van start (ook nu 5
lessen en wel op donderdag 3 juni, 10 juni, 17 juni, 24 juni en 1 juli) van 15.00 uur
t/m 15.30 uur.

Interesse?

Ook instrumenten ontdekken en uitproberen? Lees dan de aanmeldingsbrief door die
bij de mail is gevoegd.
Wil je er eerst meer over weten, kijk dan op de site www.sophiasvereeniging.nl
(opleiding) of leg contact met Bernadette Essers (0416-363235 of
bernadette_essers@hotmail.com)

Schoolreis verzetten groep 7 en 8
De schoolreis voor de groepen 7 en 8 die
gepland staat op dinsdag 1 juni wordt verzet
naar donderdag 24 juni. We vinden dat
deze groepen een leuke dag verdienen en
kiezen daarom voor zekerheid in deze tijd. We
zullen dus in de buurt blijven, maar we maken
er een onvergetelijke dag van. Verdere
informatie voor deze groepen volgt via de mail.
Praktisch verkeersexamen groep 7
Op woensdag 19 mei reden de kinderen van groep 7 het praktisch verkeersexamen.
De nodige spanning die daarbij hoort was dan ook zeker aanwezig. Nadat de hesjes
uitgedeeld waren en de laatste informatie werd verteld, werd er actief en vrolijk door
Loon op Zand gefietst. Je kon wel zien dat er goed geoefend was, want alle kinderen
zijn GESLAAGD. Wij zijn trots op deze fietsers.

Groep 8 op kamp!
Op maandag 7 juni gaat groep 8 op kamp naar Oostkapelle. De kinderen vertrekken
tegen de klok van 9.30 uur onder begeleiding van ouders, leerkrachten en B&B
Verhuizingen naar de kamplocatie ‘Weltevreden’. Dit is een oude boerderij/ kamphuis
met genoeg faciliteiten om de kinderen daar 3 gezellige dagen en twee onrustige
nachten te bezorgen
). In de omgeving is een hoop te ondernemen, wat we zeker
ook gaan doen. We hopen ook op een beetje zonnig weer natuurlijk, zodat de
kinderen lekker op het strand kunnen uitwaaien en een gezond kleurtje op kunnen
doen.

De kids en de leerkrachten die meegaan hebben er allemaal veel zin in! Woensdag 9
juni zijn we rond 14.00 u weer terug. Via de Parro-app van groep 8 zullen we
regelmatig een fotootje plaatsen.
We danken iedereen die bij het kamp helpt bij voorbaat al hartelijk voor de hulp!

Voor het vervoer van de bagage van groep 8 naar het kampadres in
Oostkapelle mogen we dit jaar wederom rekenen op de hulp van de fa.
B & B verhuizingen. Hiervoor onze hartelijke dank!
Het brood wordt gesponsord door Bakkerij Peter Smolders. Dat
wordt smullen! Dank je wel hiervoor.

fa. B&B Verhuizingen
Loon op Zand
tel. 06-41695265
Ouderavond /webinar over pesten 22 juni

Bakkerij Peter Smolders
Loon op Zand

