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week 20

Beste ouders,
Zoals u in de mail al hebt kunnen lezen is juf Yolan tijdelijk afwezig. Wij zijn heel blij dat juf
Laura haar kan vervangen. Deze week zal juf Laura maandag en dinsdag werken. Hopelijk
is juf Yolan snel opgeknapt.
Schatkist
We werken over het thema ‘eten en drinken’. De afgelopen week hebben de kinderen hun
lievelingseten getekend, een eetbaar moederdag cadeautje gemaakt (als het eenmaal is
gegroeid), we lazen het ankerverhaal over ‘regenboog soep’, we keken het filmpje van
Pompom en Loeloe die iets lekkers wilden maken en we leerden zelfs een beetje lezen op
een boodschappenlijstje.
Komende week gaan we het hebben over verschillende smaken, over wat dieren eten en
natuurlijk maken we ook weer leuke knutsels.
GGD
Dinsdag (15 mei) zullen een aantal kinderen uit onze klas een bezoek brengen aan de GGD.
De jeugdverpleegkundige is afgelopen dinsdag bij ons op bezoek geweest en heeft
uitgelegd wat zij ongeveer doet, zodat de kinderen voorbereid zijn. De kinderen die gaan,
hebben thuis een uitnodiging ontvangen.
Kunstuitleen
Voor de meivakantie hebben wij onze kunstuitleen feestelijk geopend. U heeft toen ook een
brief ontvangen waarmee u uw kind kunt opgeven voor deelname aan de kunstuitleen.
Mocht u/uw kind hierin interesse hebben, vergeet u dan niet om de antwoordstrook op
school in te leveren?!

Pinksteren
Komend weekend is het Pinksteren. Dit betekent dat de kinderen een extra lang weekend
hebben en maandag (21 mei) nog vrij zijn. Dinsdag hopen we iedereen weer op school te
zien.
Schoolreisje
Op donderdag 7 juni gaan wij op schoolreisje naar de ‘Hollandse Hoeve’. Er zijn al een
aantal ouders die zich hebben opgegeven om te rijden. Als u ook heen en/of terug kunt
rijden, dan kunt u zich inschrijven op het formulier naast onze klasdeur. Bij voorbaat dank.
Niet vergeten
- Maandag 21 mei zijn de kinderen vrij i.v.m. Pinksteren.
- Als u gebruik wilt maken van de kunstuitleen, kunt u het antwoordstrookje op school
inleveren.
- Op donderdag 7 juni gaan we op schoolreis. Mocht u willen rijden, dan mag u
inschrijven op het formulier naast onze klasdeur. Als u nog niet heeft betaald wilt u
dat dan doen voor 19 mei.
- Woensdag = fruitdag
Met vriendelijke groet,
juf Yolan, juf Laura en juf Miranda

