Nieuwsbrief 31, vrijdag 10 mei 2019
Fietsverkeerexamen groep 7

Nacht van acht

Leerlingen van groep 7 gaan het
fietsverkeerexamen doen. Daarvoor hebben
ze 2x hun fiets nodig: de 1e keer op maandag
13 mei voor een fietscontrole en het
verkennen van de examenroute. De 2e keer is
de fiets nodig op woensdag 15 mei, dan is het
echte fietsverkeersexamen.
We zorgen ervoor dat uw kind uit groep 7
woensdag 15 mei eerst naar de
schoolfotograaf gaat. Vanwege het
verkeersexamen kan het zijn dat uw kind uit
groep 7 woensdag wat later thuis komt dan u
gewend bent. Houdt u daar rekening mee?

Voor leerlingen van groep 8 staat op 28 juni
de nacht van acht op de kalender. Daarover
volgt later nog meer informatie…

Schoolreis: waar gaan we naar toe?

De groepen 1 t/m 4 gaan donderdag 27 juni
op schoolreis naar Oud-Valkeveen.

Zorgt u dat u vóór 31 mei betaalt?

Wij hebben nog niet van alle ouders de
ouderbijdrage ontvangen. Wij willen uiterlijk
31 mei uw betaling ontvangen hebben.
Daarmee heeft u nl. ook het schoolreisje
betaald.
 Voor uw kind in groep 1 t/m 7 betaalt
u € 50,00 incl. schoolreis;
 Voor uw kind in groep 8 betaalt u
€ 65,00 incl. schoolreis en nachtvan8.
Is uw kind na de Kerstvakantie bij ons op
school ingeschreven? U heeft recht op korting.
U kunt als volgt betalen:
 Contant bij Karin (administratie) elke
maandag, woensdagochtend en
vrijdag.
 Op rekening NL47 INGB 0004 7732 23
t.n.v. OC Digitalis onder vermelding
van de naam en groep van uw kind.
Volgende week woensdag: schoolfotograaf

De leerlingen van groep 5 t/m 8 gaan vrijdag 5
juli op schoolreis. Zij gaan in de ochtend naar
NEMO in Amsterdam, het middagprogramma
is op Jeugdland in Almere.

Woensdag 15 mei komt de schoolfotograaf.
U kunt om 08.00u terecht voor broer/zus
foto’s met kinderen die nog niet op school
zitten. De fotograaf zit in het speellokaal van
het onderbouwgebouw, om 08.00 doen we de
deur bij peuterspeelzaal Muis open.
Tijdens schooltijd worden de broer/zus foto’s
gemaakt van kinderen die op school zitten.
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maandag 13 mei
dinsdag 14 mei
woensdag 15 mei
woensdag 15 mei
vrijdag 24 mei
maandag 27 mei
woensdag 29 mei
donderdag 30 en vrijdag 31 mei
maandag 3 t/m donderdag 6 juni
woensdag 5 juni
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groep 7: fiets mee i.v.m. fietscontrole + oefenexamen
Groep 5 en 6: excursie naar Pampus, na 15.15u terug
groep 7: fiets mee i.v.m. verkeersexamen
Schoolfotograaf, om 08.00u inloop broer/zus-foto’s
Voorstelling groep 1 t/m 8 “Het Amulet”
15.30u vergadering oudercommissie
Voorstelling groep 1 t/m 4 “Nico met z’n Kliko”
vrij i.v.m. Hemelvaartsdag en vrije vrijdag
avond4daagse
studiedag
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Groepen 5 en 6 gaan dinsdag 14 mei naar Pampus

Leerlingen van groep 5 en 6 Adelaarsvaren en Wolfsmelk gaan dinsdag 14 mei naar forteiland
Pampus. Dit is een educatieve excursie “Vort met dat Fort”.
Voor het vervoer worden we opgehaald door een touringcar en gaan we met een veerboot vanaf
Muiden naar het forteiland.
 Het kan koud zijn op de veerboot en op Pampus, dus zorgt u er a.u.b. voor dat uw kind
warme kleren aan heeft!! Zorgt u ook voor goede schoenen?
 We verwachten wat later dan 15.15u weer terug te zijn op school. Als uw kind uit groep 5-6
een broertje / zusje uit een andere groep moet ophalen, zorgt u dan zelf voor een andere
oplossing voor dinsdag 14 mei?
 Geeft u uw kind behalve een tussendoortje ook een lunchpakketje mee?

Oproepje voor oude elektrische apparaten

De kleuters zijn enthousiast bezig met techniek en robots. Heeft u nog oude radio’s, video’s, dvd’s of
andere kleine technische apparaten die kapot zijn?
Juf Louise en juf Doky en hun kleuters zijn er blij mee, de kinderen gaan er lekker aan sleutelen.

Theatervoorstellingen

We hebben twee leuke theatervoorstellingen geboekt, de theatermakers komen bij ons op school.




Vrijdagmiddag 24 mei is er voor de hele school de voorstelling “Het Amulet” van
theatergezelschap Hilaria;

Woensdagochtend 29 mei is de voorstelling “Nico met z’n Kliko” voor de groepen 1 t/m 4.

