
 WIST U DAT...? 

 … één keer per jaar peuters, 

de kinderen van de Pastoor van 

Arsschool en De Monchy-kinderen 

samen werken aan een kunstproject? 

In mei hebben de kinderen getekend, 

gefilmd, geschreven met licht... Ook 

waren er theatervoorstellingen. De 

afsluiting was een echte expositie, 

waar al het werk te zien was. 
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 VERJAARDAGEN 

         5 juni: Caitlin 

 12 juni: Sidra & Anna 

14 juni: Adam 

18 juni: Ayoub & Rogenny 

22 juni: Saffae 

Welkom bij ons op school, Davut! 

   ONZE GROEPEN IN HET NIEUWE SCHOOLJAAR  
   Nog maar ruim vier weken en dan ronden we dit schooljaar af. Het team 

is druk bezig met de laatste klussen van schooljaar 2018-2019.  

Tegelijkertijd bereiden we het nieuwe schooljaar 2019-2020 voor.  

Bent u benieuwd welke klassen we hebben in het nieuwe schooljaar? Wilt 

u weten hoe we de kinderen indelen in de groepen? We lichten het graag 

toe. Dat doen we op twee momenten op donderdag 13 juni. U bent welkom 

om 8.35 uur of om 18.00 uur. U kiest welk moment het beste bij u past. 

De toelichting is in het lokaal van groep 3. Koffie en thee staat klaar!  

 BELANGRIJKE DATA 

 5-6-7 juni: Groep 1-8 vrij (studiedag) 

 10 juni: Groep 1-8 vrij (Tweede Pinksterdag) 

12 juni: Sponsorloop 

13 juni: 8.35 uur of 18.00 uur Toelichting groepen  

 (zie stukje onderaan deze nieuwsbrief) 

14 juni: Ouder-kind-workshop groep 1-2 

18 juni: Oudergesprekken met rapport 

19 juni: Schoolreisje 

20 juni: Oudergesprekken met rapport 
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… kinderen uit groep 1, groep 7 en 

groep 8 kunnen deelnemen aan de 

Zomerschool? Voor kinderen uit 

groep 1 wordt een speciaal program-

ma in de Spil georganiseerd. Kin-

deren van groep 7 en 8 zijn welkom 

op het Olympus college. Wilt u meer 

weten? Vraag het aan de leerkracht. 

Aanmelden moet voor 8 juni.  

 

... juf Karin in groep 4 weer terug is 

op school? Juf Karin kreeg in de 

winter dochter Evi; vanaf 7 mei is 

ze weer aan het werk. Juf Janine 

heeft Karin vervangen; van haar 

hebben we afscheid genomen. 

Voordat Karin weer begon, kwam 

ze een bezoekje brengen in de 

groepen. Welkom terug, Karin!  


