Nieuwsbrief groep 6
Schaatsen:
Komende maandag 19 februari gaan we met de klas schaatsen. Groep 6 vertrekt tegen 10.10 uur
richting het Rond en zullen tegen 11.30 uur weer terug zijn bij school. Nu is onze vraag of er 2 of 3
ouders beschikbaar zijn om met ons mee te lopen en te helpen. Graag opgeven via de mail of
doorgeven aan uw zoon of dochter.
Rapportbriefjes:
Vandaag zijn de rapportbriefjes meegegaan, graag uiterlijk maandag 19 februari weer inleveren,
zodat wij een indeling kunnen maken.
Zwemmen groep 5/6:
Dinsdagmiddag moeten de kinderen tussen 13.00-13.15 uur bij het zwembad zijn. En om 15.15 uur
kunnen de kinderen weer worden opgehaald. Het zou fijn als er eventueel onderling vervoer richting
het zwembad of weer terug naar school geregeld worden.
Huiswerk
De kinderen hebben vandaag (15 februari) topo Noord-Brabant en Limburg meegekregen. De toets is
op donderdag 22 februari
Excursie naar het Veenpark te Barger-Compascuum:
Op dinsdag 10 april willen we graag met groep 6 op excursie naar het Veenpark. Hiervoor zijn wij
afhankelijk van vervoer. Het is de bedoeling dat wij vertrekken om 9.00 uur en om 15.30 uur weer
terug zijn bij school. De ouders die rijden worden tevens ingedeeld als begeleider van een groepje
tijdens deze dag. Mocht u als ouder willen rijden, dan graag reageren per mail of via een briefje voor
donderdag 22 februari. (graag er ook even bij vermelden hoeveel kinderen u (in de gordels) in de
auto kunt hebben)
Geraniumactie:
Maandag 19 februari a.s. gaan de lijsten mee.
Ter herinnering:
*woensdag 21 februari zijn de kinderen allemaal vrij i.v.m. margedag.
*26 februari t/m 2 maart: voorjaarsvakantie
*woensdag 21 maart: zijn de kinderen vrij i.v.m. Onderwijsdag voor de leerkrachten
Tot zover weer een update van groep 6.
Met vriendelijke groet,
Juf Daniëlle en juf Gerry

15 februari 2018

