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week 27

Beste ouders,
Schatkist
We ronden deze week ons laatste thema af. De kinderen hebben geleerd wat je allemaal
meeneemt op vakantie, met welke vervoermiddelen je kunt reizen en oefenden met
schrijven. Pompom gaat op vakantie met het vliegtuig naar Spanje. Zijn koffer is ingepakt, hij
heeft een afscheidsfeestje gehouden en zwaait ons nog een laatste keer uit voordat de
vakantie begint.
Afscheid juf Laura en juf Farah
Deze week zijn juf Laura en juf Farah voor het laatst bij ons in de klas en nemen wij afscheid
van ze. Juf Farah heeft dit jaar stage gelopen in onze klas, zij was er elke dinsdag. Juf Laura
heeft vanaf de meivakantie juf Yolan vervangen op de maandagen en dinsdagen. We willen
ze allebei van harte bedanken voor de goede zorgen en alle leuke lessen!
Plastic tas
We willen alle kinderen vragen om op woensdag 4 juli een plastic tas mee te nemen, zodat
alle knutselwerkjes kunnen worden meegegeven naar huis.
Musical
Op donderdagmiddag 5 juli mogen wij met alle kinderen van de Frans Naereboutschool naar
de eindmusical van groep 8 gaan kijken. Deze musical wordt aan ons vertoond in het
Arsenaaltheater. Zou u zo vriendelijk willen zijn uw kind(eren) daar om 14.00 uur op te
halen? De kinderen die niet opgehaald kunnen worden lopen vanaf 14.00 uur met de
leerkrachten terug naar school. Wilt u even doorgeven als u kind mee terug naar school
loopt. Alvast bedankt.

Vossenjacht
Op vrijdag 6 juli is onze jaarlijkse Vossenjacht. De kinderen worden zoals gewoonlijk tussen
8.20 uur en 8.30 uur op school verwacht. Vanaf 10.15 uur vertrekken we in kleine groepjes
vanuit de school om in de binnenstad vossen te gaan zoeken. We sluiten onze ochtend af in
de speeltuin, waar de kinderen nog wat te eten en drinken krijgen. Ze hoeven ook voor de
ochtendpauze niets mee te nemen en kunnen hun tas dus thuislaten. Alle kinderen mogen
om 13.00 uur in de speeltuin worden opgehaald, waarna we gaan genieten van een
welverdiende vakantie!
Doorschuifmiddag
Op maandagmiddag 2 juli hebben wij ‘doorschuifmiddag’. Alle kinderen gaan alvast een
kijkje nemen in de klas waar ze volgend jaar zullen zitten. Zo kunnen ze alvast kennismaken
met hun (nieuwe) leerkracht en met alle klasgenootjes.
Jarigen
Deze week vieren we een aantal verjaardagen. Selina is op 1 juli 4 jaar geworden en start
deze week bij ons in de klas. Dinsdag 3 juli wordt Storm 6 jaar. In de vakantie zijn Joey,
Moreno en Aylin jarig en worden 5 jaar. We feliciteren hen allemaal van harte met hun
verjaardag en wensen ze een fijne dag toe!
Ook zijn er een aantal nieuwe leerlingen die in de vakantie 4 jaar worden en na de vakantie
bij ons op school starten: Yaleesa, Daniella, Levi, Saar en David alvast een hele fijne
verjaardag gewenst en veel plezier bij ons op school!
Niet vergeten
- Woensdag graag een plastic tas meenemen, dan kunnen alle knutselwerkjes mee!
- Donderdag musical, de kinderen kunnen worden opgehaald bij het Arsenaaltheater.
- Vrijdag geen tas mee! De kinderen mogen worden opgehaald bij de speeltuin.
Met vriendelijke groet,
juf Yolan, juf Laura en juf Miranda

