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Voorwoord

Agenda:

Beste ouders/verzorgers,

21 mei: 2e pinksterdag leerlingen vrij
22 mei: leerlingen vrij; administratie dag
8 juni: schoolreisje mb en bb
11-12 juni kamp schoolverlaters groep
Koninginnepage
Week 23, 4 t/m 8 juni afname CITO toetsen
Week 24, 11 t/m15 juni afname CITO toetsen
18 juni: studiedag
Week 26: 25 t/m 29 juni administratieweek
5-6 juli kamp schoolverlaters groep
Citroenvlinder
Woensdag 18 juli Schoolverlatersavond

De mei vakantie hebben we achter de rug en het
laatste gedeelte van het jaar komt ons tegemoet. In
deze Voelspriet wil ik u graag meenemen naar wat
ons nog te wachten staat de komende maanden.
De leerkrachten zijn druk bezig met de
voorbereiding van de schoolreisjes en kamp van de
schoolverlaters. In juni staan de CITO toetsen weer
voor deur en natuurlijk krijgen wij nog een
spetterende afscheidsavond van onze
schoolverlaters. Al met genoeg om ons te
verheugen op een mooie afsluiting van het jaar.

Frans Larooi

LET OP
Vrijdag 20 juli vrij

Schoolreisjes en kamp:

Ingelaste studiedag 22 mei: leerlingen vrij

Zoals u in de agenda kunt lezen, naderen we weer
de periodes van kamp (schoolverlaters) en de
schoolreisjes. U wordt door de leerkrachten
geïnformeerd over de datum en tijden.

30 januari hebben wij met de kinderen het 135 jarig
bestaan van de SAKS gevierd. Deze dag is dus een
schooldag geworden voor zowel de kinderen als de
leerkrachten.
Deze dag zal 22 mei gecompenseerd worden.
Op deze dag zijn de kinderen vrij en hebben de
leerkrachten een studiedag.
Griepepidemie en andere zieken:
De afgelopen maanden heeft zich gekenmerkt door
veel zieken en afwezigen. Dit heeft op sommige
plaatsen voor wat onrust gezorgd. Dit hebben wij
niet overal kunnen voorkomen maar zijn wel heel
druk bezig geweest om deze onrust zo gering
mogelijk te houden. Wij hopen, nu de griepgolf
voorbij is, dat de rust weer terugkeert. Ik wil u in
ieder geval bedanken voor het begrip dat u getoond
heeft in deze tijd.

Zwangerschapsverlof 1:

Groep Koninginnepage:

Juf Jet is vanaf 10 mei op zwangerschapsverlof. Wij
zijn verheugd dat wij hier vervanging voor gevonden
hebben. Juf Martine zal vanaf 1 juni 2 dagen en
vanaf 1 juli 3 dagen in de plaats komen voor juf Jet.
Juf Miriam zal de overige dagen voor haar rekening
nemen. De invulling van deze dagen krijgt u nog te
horen. Wij wensen juf Jet een heel voorspoedige
zwangerschap toe en heten hierbij juf Martine van
harte welkom. Tevens zijn wij blij dat juf Miriam een
vertrouwd gezicht blijft in de groep en wensen beide
dames veel plezier.

Wij zijn verheugd te kunnen melden dat meester
Henk tot het eind van het jaar de taken van juf
Yvonne overneemt. Juf Yvonne blijft wel betrokken
en zal langzaam haar taken weer gaan hervatten en
uitbreiden. Wij heten meester Henk van harte
welkom en wensen hem en de klas een mooie
afsluiting van basisschooltijd.

Zwangerschapsverlof 2:
Juf Tanya gaat vanaf 10 juni op
zwangerschapsverlof. Wij zijn verheugd dat wij hier
vervanging voor gevonden hebben. Juf Marijke
Schoen zal vanaf 11 juni 5 dagen in de plaats
komen voor juf Tanya.
Wij wensen juf Tanya een heel voorspoedige
zwangerschap toe en heten hierbij juf Marijke van
harte welkom.

Nawoord:
Beste ouders, zoals u heeft kunnen lezen is er weer
veel gebeurd de laatste maanden en staat er nog
een drukke periode voor de boeg. Uitgerust van een
vakantie met mooi weer en uitgerust met een
administratie (administratieweek) die weer op orde
is gaan we het laatste gedeelte vol enthousiasme
tegemoet.

Met hartelijke groet

Frans Larooi

.

