VRIJDAGBRIEF
Maandag 30 mei
Dinsdag 31 mei
Woensdag 1 juni
Donderdag 2 juni
Vrijdag 3 juni

-Verjaardagendag
-Weeksluiting groep 1-2 b – Laura en Cindy – de Mollen

ALGEMEEN NIEUWS
Wim
Zoals we al eerder met u gedeeld hebben gaat
Wim met pensioen. In het eerste deel van de
vrijdagbrief, maken we daarom graag een plekje
voor hem vrij.
Vanaf 2001 heeft Wim als conciërge bij ons op
school gewerkt. Dinsdagavond neemt het team op
een feestelijke manier afscheid van hem, in het
bijzijn van zijn familie, kinderen en kleinkinderen.
Wim gaat met pensioen en wij zullen hem met zijn
allen zeker gaan missen. Op de eerste plaats
vanwege zijn hartelijke contacten met de
kinderen, die voor een klusje, een pleister of een
leuk praatje altijd bij hem terecht konden. Vanaf
zijn werkplek in de hal aan de balie, bevond hij
zich dagelijks letterlijk en figuurlijk midden in de
school en was hij daarmee een vertrouwd gezicht
en aanspreekpunt voor velen.
In overleg met Wim komt er geen ‘officiële
receptie’, zij het dat wij hem zeker niet met stille
trom zullen laten vertrekken. Mocht u hem
persoonlijk nog willen begroeten, een handje
komen geven of wat dan ook. Dat kan! Maandag
en dinsdag is hij er nog.

Beste ouder/verzorger,
In april 2001 ben ik komen werken op Het Maasveld. Ik heb hier 15 jaar met plezier gewerkt: het
contact met ouders en zeker met de kinderen heb ik als zeer prettig ervaren. Per 1 juni ga ik
vervroegd met pensioen en dan ga ik nóg meer genieten van mijn 6 kleinkinderen. Ik wil jullie dan
ook bedanken voor de prettige samenwerking en ik wens jullie nog een hele fijne tijd op Het
Maasveld.
Bedankt en tot ziens!
Groetjes Wim

Krentenbaard
In een van de onderbouwgroepen is bij één leerling krentenbaard geconstateerd. De ouders van deze
groep zijn hier al van op de hoogte gesteld. Mocht u dit bij uw kind ook signaleren, neemt u dan even
contact op met de leerkracht. Het is daarbij niet in alle gevallen nodig om thuis te blijven. In het geval
het zich ook in andere groepen voordoet, versturen wij een extra brief met tips en informatie.
Avond4daagse – Actie van Unicef
Er hebben zich in totaal zo’n vijftig kinderen opgegeven voor de Avond4daagse. Toch weer een mooi
aantal. Meer informatie krijgen jullie binnenkort hierover via de organisatie van de Avond4daagse van
het Maasveld. Tijdens de avondvierdaagse houdt Unicef (in samenspraak met de organisatie) een
inzamelingsactie voor kinderen die geen onderwijs krijgen. Wij delen aan alle deelnemers op verzoek
van Unicef een flyer en envelop uit. Deelname aan deze actie is geheel vrijblijvend. De enveloppen
worden binnenkort op school bezorgd en meegegeven aan de deelnemers.
Terugkoppeling tevredenheidsonderzoek
Gisteravond hebben we aan ouders, tijdens de informatie-avond een terugkoppeling van het
tevredenheidsonderzoek gegeven. Een samenvatting van de rapportage vindt u in de bijlage.
Als school zijn we trots op deze uitslag. U heeft veel vertrouwen in ons, blijkt uit het onderzoek. Heel
veel dank daarvoor!
Met de inhoud gaan we, of zijn we inmiddels aan de slag gegaan. Tijdens de info-avond aan het begin
van het nieuwe schooljaar zullen we relevante zaken terugkoppelen, of daarnaast via de vrijdagbrief.
SPRING
BOVENBOUW
Nieuws van het KDV ’t Veer
Hallo Allemaal,
We hebben deze week een ‘opa en oma week’
gehad. Zo konden de opa’s en oma’s een kijkje
komen nemen bij ons. Want in die tijd was dit
nog niet en hun kleinkind vertelt zoveel over
ons!
In de ochtend hebben we olifantjes geplakt
met de boodschap:
“Ik vond het reuze-fijn, dat je er was!”
Daarna zijn we samen naar buiten gegaan.
In de middag hebben we gezonde prikkers
gemaakt. En lekker opgesmuld bij de ranja,
koffie of thee. Daarna hebben we liedjes
gezongen, welke liedjes zingen wij en welke
zongen de opa’s en oma’s vroeger. Tussendoor hebben we de opa’s en oma’s van alles laten zien en
konden wij hun vragen beantwoorden. Het was een geslaagde week!
Welkom:
Nieuwe kinderen op het KDV ‘t Veer:
Liam per 15-3
Gemma per 4-7
Vianna per 1-8
Veel plezier op school:
Kinderen die ons gaan verlaten:
Maartje per 1-3
Gijs per 9-5
Siem per 7-6
Groetjes namens iedereen van KDV ’t Veer.

JARIG (zaterdag t/m vrijdag)
Datum :
28-06-2016
30-06-2016
01-06-2016
01-06-2016
03-06-2016
03-06-2016

Naam :
Ihsan Kojil
Milena Hahn
Tara Gerits
Esmée Goossens
Keane Pijls
Vivian Eggels

Groep
Groep
Groep
Groep
Groep
Groep

Uit groep
3 – de Eekhoorns – Nicole en Dave
7a – de Schapen – Tamara en Moniek
5a – de Eenden – Daniella en Dave
8b – de Koeien – Fiona en Geerthe
1-2a – de Lieveheersbeestjes – Marijke en Moniek
6b – de Konijnen

We wensen de jarigen een fijne verjaardag toe !
Teams “Het Maasveld” & “Spring”

