Beste ouders, verzorgers
In de vorige nieuwsbrief vroegen wij d.m.v. een
enquête uw hulp om de verkeerssituatie en het
parkeren rondom de school in kaart te brengen.
In samenwerking met de gemeente en Veilig
Verkeer Nederland wordt de uitslag van de
enquête geanalyseerd om tot verbeteringen te
komen.
De respons staat nu op 30. Bedankt hiervoor. Wij
hopen dat daar nog veel meer bijkomt!
Deze enquête is open (tot vrijdag 23 juni) via de
onderstaande link:
https://nl.surveymonkey.com/r/NoorderbreedteDi
emen

Teamflits
Juf Louise (van de peutergroep) is op 31 mei onder
het mes gegaan voor een pittige rug operatie. De
artsen zijn zeer tevreden over het resultaat en ook
Louise is heel tevreden. Ze begint zich zelfs thuis
alweer een beetje te vervelen. De komende
maanden staan in het teken van rust en revalidatie.
Zodra ze mobiel genoeg is, komt ze een keertje
koffie drinken op school. Op de peutergroep staat
een postbus waarin iedereen die wil post in kan
doen voor Louise. Zij zorgen wekelijks dat de post
bij haar terecht komt.
Juf Floor was deze week ook weer op school. Zij zal
op reïntegratie basis haar uren langzaam
uitbreiden.
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Kennismakingsdag VO voor gr 8 lln
Sportdag gr 1/2A E F, alle gr 3,5 en 6
Kennismakingsdag VO voor gr 8 lln
Sportdag gr 1/2B C D, alle gr 4, 7 en 8
Zwemtoernooi gr 6/7/8
Plusgroep naar PN College
Circus Kristal voor psz en unit ½
Excursie bos groep 5 /6B
Excursie bos gr 6A 6C
Excursie bos gr 5A 5C
Rapporten mee
Informatie ochtend nieuwe ouders
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Eindpresentatie NSA dansgroepen
Week van facultatieve rapport gesprekken
Musical groep 8B
Musical groep 8A
Musical groep 8C
Uitzwaaien groepen 8
Zomerfeest ouders-kinderen-team
Laatste schooldag
Eerste schooldag schooljaar 2017-2018 ;)

Korte mededelingen
*De leerkrachten en kinderen van groep 8 zijn op
zoek naar een echt drumstel (groot of klein) dat
kan dienen als decorstuk voor de musical. Er zal
dus niet op gespeeld worden. U (of uw kind) kan
hierover contact opnemen met juf Gisla van 8B.
* Het bedrag dat school ontving van de opbrengst
van de sponsorloop zal besteed worden aan de
aanschaf van boeken die aansluiten bij het
thematisch werken. De bibliotheek commissie zal
dit na de zomervakantie op zich nemen.

Wat komen gaat
Slotdag avondvierdaagse
Vandaag lopen de kinderen hun 4e en laatste dag.
Leden van de NSA club Razende reporters nemen
deel en zijn op pad met camera’s om de vierdaagse
vast te leggen. Volgende week hopen we u een
een kleine reportage te laten zien. Veel plezier en
succes nog vanavond!

Wat geweest is
Lente gedicht

Wat een pareltje! Geschreven door Jasmine uit 3C.

Thematisch werken
Unit 5 / 6 was zeer
actief met de creatieve
verwerking van het
huidige thema Planten.
Hier enkele prachtige
uitwerkingen.

De waterlelies van Monet

De Mandagora uit Harry Potter

Je eigen potje schilderen en straks zaaien

Allereerst even een berichtje van Louise: De
operatie is goed gegaan. Ze is al thuis, maar ze
moet wel veel rust houden en mag bijna niets.
Hierdoor kan zij voorlopig niet langskomen.
Aangezien onze telefoon spoorloos verdwenen is,
hebben wij een nieuw telefoonnummer op
peuterspeelzaal 2 en dat is 06 11436014.
Sla dit allemaal op. Dit is het nummer waar we op
te bereiken zijn. Gebruik ons privé nummer aub
niet!
Ons nieuwe thema is Circus. In de komende weken
gaan we hiermee aan de slag en kunnen jullie
werkjes en activiteiten van ons verwachten.
Denken jullie eraan om het formulier van Artis bij
ons in te leveren. Ook nog even een reminder over
de haal en brengtijden:
Brengen kan van 8.30 tot 8.45
Halen kan van 11.15-11.30
Brengen kan van 12.30 tot 12.45
Halen kan van 14.45 tot 15.00
De zomervakantie is van 24 juli t/m 1 september.
Wij starten weer op 4 september.

Mmmmmm, lekker zelf gesneden en opgegeten!

Met vriendelijke groetjes van de Psz leidsters en
leider

