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Schoolfeest
Vrijdag 20 mei is het schoolfeest en verwachten we alle kinderen om 15.00 uur weer op
school en natuurlijk hopen we ook veel ouders te mogen verwelkomen. Bij de jongere
kinderen is één volwassene als begeleider sowieso wenselijk. Vanaf maandag zijn de
strippenkaart 's ochtends van 8.20 - 8.30 uur te koop bij de ingang. Een kinderstrippenkaart
kost 2,50 euro en voor een volwassene 5,00 euro. U kunt alleen contant betalen. We komen
nog veel hulp te kort dus als u zich bij één activiteit kan intekenen, zijn we u zeer dankbaar!!
Om 18.30 uur is het schoolfeest afgelopen, mocht u dan nog even kunnen helpen met
opruimen, is dat erg fijn.
Schoolreisje onder- en middenbouw
Dinsdag 24 mei gaan de onder- en middenbouw op schoolreisje. Via WisCollect heeft u hier
al een factuur van gekregen. De onderbouw gaat deze dag naar Dierenpark Amersfoort. Alle
informatie die u nodig heeft, vindt u in de bijlage OB. De middenbouw gaat deze dag naar
Diergaarde Blijdorp. Alle informatie die u nodig heeft, vindt u in de bijlage MB. Let op: Zowel
de onder- als de middenbouw komt deze dag rond 16.00 uur terug.
Kleding inzameling
Mocht u nog kinderkleding hebben voor de kledingverkoop op het schoolfeest, kunt u dat in
de aula op het podium bij de andere zakken zetten.
Buffet
De buffetlijsten (bij de deuren van de lokalen) kunnen ook nog wel wat lekkere gerechten
gebruiken. Als u iets lekkers maakt voor het schoolfeest, krijgt u een waardebon om een
lekker bordje te vullen.
Schoenendozen
Voor een knutselopdracht in de onderbouw verzamelen we schoenendozen. Mocht u er nog
een thuis hebben liggen, zouden we het erg fijn vinden als we die mogen gebruiken. Alvast
bedankt!

Maandag 16 mei
Stamgroep
Luistervink
Hele school

Onderwerp
Stamgroepleider
OKA aanwezig

Inhoud
Vandaag is Evert de stamgroepleider
Vandaag is Anne, de ouder- en kindadviseur, aanwezig
van 14:30 tot 16:00. Wil je haar spreken maak dan een
afspraak via 06 30778552, a.van.dijk@mee-az.nl of loop
even langs

Onderwerp
Stamgroepleider

Inhoud
Vandaag is Fernand de stamgroepleider

Dinsdag 17 mei
Stamgroep
Luistervink

Woensdag 18 mei
Stamgroep

Onderwerp

Inhoud

Onderwerp

Inhoud

Onderwerp
Sponsorloop en
schoolfeest

Inhoud
Om 15.00 uur verwachten wij alle kinderen weer op
school voor de sponsorloop en het schoolfeest.

Donderdag 19 mei
Stamgroep

Vrijdag 20 mei
Stamgroep
Hele school

