Beste ouders, verzorgers
De indeling van de groepen op de units zal anders
zijn volgend schooljaar. De nieuw ingedeelde
groepen 5, 6 en 7 komen bij elkaar op een unit. De
kinderen gaan dus ook samenwerken en
buitenspelen met de kinderen bij wie ze in de klas
zaten.
Welke groep komt waar?
→ De groepen 1 en 2 blijven hetzelfde.
→ De groepen 3 en één groep 4 zitten ook weer op
hetzelfde leerplein.
→ De andere twee groepen 4 en de twee groepen
5 zitten op de eerste verdieping rechts.
→ De groepen 6 zitten links op de eerste
verdieping.
→ De groepen 7 zitten op de tweede verdieping.
→ Eén groep 8 zit bij de groepen 7, één groep 8 zit
bij de groepen 6 en één groep 8 zit in het
technieklokaal.

Teamflits
Afscheid Corrine
Woensdag nemen de kinderen en ouders afscheid
van Corrine. Het is haar laatste werkdag op
Noorderbreedte. Ze heeft 21 jaar in Diemen
gewerkt. Veel geluk op de nieuwe school.
U kunt ‘s ochtends even meelopen naar de groep
om haar gedag te zeggen.
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Musical groep 8A
Musical groep 8C
Uitzwaaien groepen 8
Zomerfeest ouders-kinderen-team
Excursie Artis groepen ½
Excursie Artis groepen 3
Laatste schooldag
Eerste schooldag schooljaar 2017-2018 ;)

We zijn al druk de jaarkalender voor 2017-2018
aan het vullen. U kunt deze via onze website
bekijken.

Korte mededelingen
*De parkeerplaats is woensdag en donderdag
afgesloten. U kunt uw auto daar dan niet parkeren.
*Het koor van meester Dennis (NSA activiteit)
treedt donderdagochtend tijdens de inloop op in
de hal. Dit alles ter vermaak van een ieder en
natuurlijk ter promotie voor muziek en zang.

Wat geweest is
Afzwemmen

Afscheid Hans
Hans gaat met pensioen en van hem nemen we
donderdag afscheid. Hij gaat na veertig jaar het
onderwijs verlaten. Wilt u hem nog even de hand
schudden dan kan dat natuurlijk en kunt u met uw
kind mee naar de groep lopen.
Afscheid Karlien
Volgende week vrijdag is Karlien hier voor het
laatst. Ze staat die ochtend bij de balie en als u
haar gedag wilt zeggen dan kan dat onder het
genot van een kopje koffie. Ook Karlien wensen we
veel geluk in haar nieuwe baan.

Een grote groep kinderen slaagde er deze week in
om hun C diploma te halen. Gefeliciteerd allemaal.
Ook volgend schooljaar is er weer schoolzwemmen
voor de groepen 5.

Gezonde traktaties
Dat ziet er mooi uit Malena.
Bedankt voor deze gezonde
traktatie!

Het is alweer bijna zomervakantie.
Denken jullie eraan om alle kunstwerken en
gevonden voorwerpen mee naar huis te nemen!
Na de vakantie beginnen we nl weer met een lege
bak.
We zijn de groepen aan het opruimen en
schoonmaken. Een aantal ouders helpen ons daar
graag bij. Bedankt hiervoor.
Het gaat goed met Louise. Wel zou ze het leuk
vinden om nog veel post te krijgen in de laatste
week. Dus knutsel er lekker op los en stop het in de
brievenbus!!!
Na de vakantie starten we met het thema
sprookjes, reuzen en kabouters. Mochten jullie
leuke ideeën of spullen hebben dan houden wij ons
aanbevolen.
We gebruiken het volgende emailadres:
psznoorderbreedte@kmnkindenco.nl
Het mobiele telefoonnummer van groep 2 is
0611436014
Na de zomervakantie veranderen de
openingstijden van de peutergroepen.
Dan zijn dit onze nieuwe tijden:
Brengen van 8.15-8.30 uur.
Ophalen van 11.30-11.45 uur.
Met vriendelijke groet,
PSZ Noorderbreedte
KMN Kind & Co

De zomervakantie komt er weer aan en dat
betekent voor velen lekker vakantie vieren.
Dit betekent ook dat de BSO weer een fantastisch
programma in elkaar heeft gezet.
Deze vakantie staat in teken van recyclen en dan
wel met materialen waar je een zeepkist of een
vlot mee kan maken. We gaan op zoek naar
planken, schroeven, lege flesjes, verf en nog veel
meer materialen om iets moois mee te bouwen.
Mocht u materialen hebben die we misschien
kunnen gebruiken, laat dit dan aan ons weten.
Daarnaast gaan we ons bezig houden met gezond
eten. Smoothies maken, gezonde maaltijden en
een quiz om de kids bewust te maken van wat
gezond en minder gezond voor je is.
Met vriendelijke groet,
BSO team Noorderbreedte
KMN Kind & Co

