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Keek op de week - week 19
Informatie
•

Vacatureruimte
Voor komend schooljaar hebben we nog relatief veel vacatureruimte. Daarom willen we
graag een beroep doen op jullie netwerk. Willen jullie onderstaande vacaturefoto zoveel
mogelijk delen? Samen moeten we toch die nieuwe stamgroepleiders voor onze fijne school
kunnen vinden! Alvast bedankt!
Vanaf volgende week start ook de officiële wervingscampagne van
Wijzer aan de Amstel. Mochten jullie die foto's/advertenties zien,
mogen die uiteraard ook ruim gedeeld worden.

•

Schoolfeest
Vrijdag 20 mei is het schoolfeest. Kunt u een activiteit begeleiden, schrijf u dan in op het
bord wat bij de ingang staat.
Kunt u vanaf 8.30 uur helpen met klaarzetten (of een gedeelte
van de tijd tussen 8.30 en 15.00 uur), mail dan naar
c.pronk@startnest.nl
Heeft u kinderkleding voor de verkoop tijdens het schoolfeest,
kunt u het op school inleveren.
In het speellokaal van de kleuters willen we een
bewegingsactiviteit doen voor de kinderen. Misschien heeft u
een leuk talent wat wij hiervoor mogen inzetten. Ook dan kunt u
mailen naar Chantal.
Kunt u iets maken voor het buffet, schrijf dat dan op de buffetlijst die hangt bij de stamgroep
van uw kind(eren).

•

•

Tafeldiploma
Veel kinderen van groep 4 hebben hun kleine tafeldiploma inmiddels binnen en mogen alvast
door voor hun grote tafeldiploma. Wij zijn supertrots op deze kanjers! Zij mogen nu, net als
de kinderen van groep 5, oefenen met de tafels 1 t/m 10. Ook nu kunnen we uw hulp weer
goed gebruiken!
Ingezonden: cursus positief opvoeden
In de bijlage vinden jullie de flyer voor de Triple P cursus Positief Opvoeden. De cursus is er
voor ouders met kinderen van 3-12 jaar woonachtig in de Gemeente Uithoorn.

Maandag 9 mei
Stamgroep
De hele school

Onderwerp
Sponsorloop

Inhoud
Denkt u aan het inleveren van het toestemmingsstrookje

Onderwerp
Thema-opening

Inhoud
8:30 uur in de aula

Onderwerp

Inhoud

Onderwerp

Inhoud

Onderwerp
gym

Inhoud
Vandaag is er weer gym dus denk aan de gymspullen!

Dinsdag 10 mei
Stamgroep
Hele school
Woensdag 11 mei
Stamgroep
Donderdag 12 mei
Stamgroep
Vrijdag 13 mei
Stamgroep
Middenbouw

