VRIJDAGBRIEF
Maandag 18 juli
Dinsdag 19 juli
Woensdag 20 juli

Musical en afscheidsavond groep 8 vanaf 19:30 uur

Donderdag 21 juli

Laatste schooldag!
- Ouderdankochtend om 11:00 uur
- Jaarsluiting 14:15 uur
Alle kinderen vrij

Vrijdag 22 juli

ALGEMEEN NIEUWS

Beste ouder/verzorger,
In deze laatste week vragen we jullie bijzondere aandacht voor een aantal zaken. Allereerst nemen we
in deze week met een prachtige musical afscheid van onze schoolverlaters van groep 8. Dit doen we
op woensdagavond, vanaf 19:30 uur.
Een dag later, op donderdag om 11: 00 uur willen we jullie in het zonnetje zetten en op een informele
manier bedanken voor de samenwerking en de hulp – in welke vorm dan ook – in het afgelopen
schooljaar. We hopen jullie donderdag dan ook met velen te mogen begroeten op onze speelplaats.
Tot slot wensen we iedereen een fijne laatste week toe.
Vriendelijke groet,
Patrick Nieskens
directeur
Invulling vrijdag Rob (5b – de Bevers) en woensdag Nadja (6a- de Uilen)
Nicole Fuchs zal volgend schooljaar in groep 5b van Rob van Dijck op vrijdag het ouderschapsverlof
van Rob voor haar rekening nemen. Deze informatie ontbrak nog bij de groepsverdeling van een week
geleden.
Nadja Sloesen werkt volgend schooljaar op woensdag in groep 6a van Dave. Dat is ook al gedeeld bij
de groepsverdeling. Tot 24 november zal zij in deze groep nog een dag per week ouderschapsverlof
opnemen. Tot die tijd zal Suzanne van de Rieth in deze klas staan op woensdag.
Folder jubileum digitaal (zie bijlage)
In oktober bestaat de school vijfentwintig jaar. Daar zijn we trots op en dat willen we samen met de
kinderen en iedereen die onze school een warm hart toedraagt vieren. In de bijlage vinden jullie de
digitale versie van de jubileumfolder die we gisteren aan alle kinderen hebben meegegeven. Deze
folder hebben we laten maken, zodat iedereen nu al kan zien wat het programma is in deze week.
Daarnaast hebben jullie kunnen lezen dat we daarbij jullie hulp goed kunnen gebruiken, om er samen
een mooi feest van te maken. We hopen dan ook dat veel ouders, opa’s, oma’s of andere familieleden
en of bekenden hun steentje willen bijdragen.
BOVENBOUW

VENBOUW
JARIG (zaterdag t/m vrijdag)
Datum :
16-07-2016
17-07-2016
17-07-2016
18-07-2016
19-07-2016
20-07-2016
20-07-2016
21-07-2016
21-07-2016

Naam :
Jules Noten
Moniek Knippenbergh
Loes Ewalds
Gyan Cruysberg
Rob van Dijck
Vidya Vingerhoed
Colin van Nieuwenborg
Stella Ewals
Sanne Lenssen

Uit groep
Groep 6b – De Konijnen – Vivian en Nicole
Instroomgroep – de Kikkers
Groep 4b – de Vossen – Cristel en Suzanne
Groep 2-3 – de Dassen – Marian en Marianne
Groep 5b – de Bevers
Groep 7b – de Kippen – Vincent en Gina
Groep 8a – de Torenvalken – Nando
Groep 6b – de Konijnen – Vivian en Nicole
Groep 5a – de Eenden – Dave en Daniella

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

