VRIJDAGBRIEF
Maandag 4 juli
Dinsdag 5 juli

-Gastles over Uganda in groep 6, 7, en 8
-MR-vergadering om 20:00 uur

Woensdag 6 juli
Donderdag 7 juli
Vrijdag 8 juli

-Weeksluiting groep 6b – de Konijnen – Nicole en Vivian

ALGEMEEN NIEUWS

Beste ouders/verzorgers,
Donderdag 21 juli nemen we afscheid van groep 8! Tevens willen we deze ochtend
alle ouders van Het Maasveld bedanken voor jullie hulp en inzet in het afgelopen
jaar!
Vanaf 11.00 uur en tot 12.00 uur bent u van harte uitgenodigd om samen met ons
het glas te heffen en gezellig na te praten, hopelijk buiten!
We zouden het bijzonder fijn vinden, wanneer jullie allemaal komen! We hopen jullie
dan ook allemaal te zien!

Zonnige groetjes namens ons allemaal.

Verhuizing lokalen
Met het oog op volgend schooljaar willen we met u delen dat de lokalenindeling vanaf maandag 5
september anders zal zijn en dat we vanaf maandag 11 juli alvast intern verhuizen.
Op het podium (nu de instroomgroep en de Bieb) komt volgend schooljaar groep 1-2 a en b te zitten.
De groepen 5 verhuizen naar beneden naar de plek waar nu nog groep 1-2a en b zitten.
De beide groepen 6 verhuizen naar het hoofdgebouw en komen op de eerst verdieping te zitten, waar
nu nog groep 5 zit.
De Schoolbieb en de BSO zullen volgend schooljaar in de unit op de speelplaats gehuisvest zijn.
In de week van maandag 11 juli zal deze verhuizing plaatsvinden. De bieb en de instroomgroep zullen
volgende week vrijdag al gaan verhuizen. De overige groepen (1-2, 5 en 6) maandag en dinsdag.
Brief facultatieve oudergesprekken
In de week van maandag 11 juli vinden de facultatieve oudergesprekken plaats. Op vrijdag 8 juli
krijgen alle kinderen hun rapport. Belangrijke informatie hieromtrent alsmede een uitnodiging krijgt u
deze keer op maandag 4 juli via uw zoon/dochter op papier mee. Op die brief kunt u lezen of de
leerkracht u uit nodigt voor een gesprek. U heeft deze keer ook de mogelijkheid zelf een gesprek aan
te vragen.
Doorschuifochtend
Woensdag 13 juli a.s. is de doorschuifochtend weer. In groep 1-2 duurt die van 8:30-11:30 uur. In de
hogere groepen van 8:30-12:15 uur. De kinderen maken dan kennis met de nieuwe leerkracht en de
groep van volgend schooljaar.
SPRING
Peuterspeelzaal Het Veer
We zijn gestart met het laatste thema van dit schooljaar: Ik kan fietsen.
In de themahoek komt de werkplaats van een fietsenmaker. We gaan trein / bus spelen, knippen en
plakken, met de duplo- en houten trein spelen en bouwen, gezelschapsspelletjes spelen en
kringspellen doen. De kinderen mogen hun fietsje meebrengen, soms om te bekijken in de groep,
soms om te gebruiken op de speelplaats, soms om te poetsen. Daarnaast hopen we te bereiken dat
de kinderen leren dat ze goed moeten oppassen op straat.

Deze week was het Nationale Modderdag en daar hebben wij aan mee gedaan. De meeste kinderen
vonden het heerlijk dat ze lekker vies mochten worden, alhoewel het vooral beperkt bleef tot nat
worden.
De jarigen in juli zijn :
Evi (3), Beyza (3)

Elena V(3) Milan (4) Jim (3)

Vervolg Spring
Weetjes:
 Psz : 088-2088348 (bereikbaar tussen 8.15 en 12.45, behalve op woensdag).
psz.veer@spring-kinderopvang.nl
 Vragen voor een rondleiding en / of aanmelden gaat via de website: www.springkinderopvang.nl
 Binnen Venlo is het mogelijk om luiers apart in te leveren. Hiervoor zijn speciale luierzakken
gratis te krijgen op het Veer. Op de speelplaats van het kindcentrum staat een groene
luiercontainer, waarin de luiers in gesloten zakken gedeponeerd kunnen worden.
OVENBOUNBOUW
JARIG (zaterdag t/m vrijdag)
Datum :
01-07-2016
02-07-2016
03-07-2016
04-07-2016
05-07-2016
05-07-2016
06-07-2016
06-07-2016
08-07-2016

Naam :
Zoë van Rijn
Amber Abbadi
Isabelle Hamers
Giovanni van Bommel
Ruben Jongeneelen
Sara Lamers
Rens Konings
Julia van Liebergen
Fenna van ’t Hull

Groep
Groep
Groep
Groep
Groep
Groep
Groep
Groep
Groep

Uit groep
8b – de Koeien – Fiona en Geerthe
1-2b – de Mollen – Cindy en Laura
1-2a – de Lieveheersbeestjes - Marijke en Chantal
6b – de Konijnen – Nicole en Vivian
4b – de Vossen – Cristel en Suzanne
5a – de Eenden – Dave en Daniella
7a – de Schapen – Tamara en Geerthe
5b – de Bevers – Rob
7a – de Schapen – Tamara en Geerthe

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

