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On ze eer st e peu t er -k leu t er och t en d w as leu k !
Woensdag 7 april hebben we samen met de bso onze 1e peuter-kleuterochtend
georganiseerd en kennis kunnen maken met een paar toekomstige kleuters en hun
ouders. Het was een erg leuke ervaring! Manon van de Oudervereniging maakte,
ondanks het slechte weer, toch een mooi welkom voor onze gasten!

Sch oolr eisje? Sch oolk am p? Sch oolzw em m en ?
Inmiddels is duidelijk dat het schoolreisje dit schooljaar niet doorgaat. Op donderdag 9 september zal een inhaal
schoolreisje plaatsvinden voor groep 1 tot en met 7 (groep 7 haalt hiermee het schoolreisje van dit schooljaar nog in).
Laten we hopen dat dit dan gewoon mag doorgaan! De beslissing over het schoolkamp is nog niet rond; na de
meivakantie zal dit besluit vallen. Het schoolzwemmen start na de meivakantie weer op. Dit kan veilig, omdat de kinderen
van de verschillende scholen goed gescheiden worden. U wordt over de zwemdagen geïnformeerd door de leerkracht van
uw kind.

Even voor st ellen ....ju f Dor en da Disseldor p
Even voorstellen:
Ik ben Dorenda Disseldorp 38 jaar en woon in Ursem. Ik ben 14 jaar getrouwd met Joris
en wij hebben 4 kinderen. Twee dochters van 14 en 12 jaar en twee zoons van 11 en 5
jaar. Op dit moment ben ik bezig met de afrondende fase van de verkorte deeltijd
opleiding aan de Inholland Pabo in Alkmaar. Vorig schooljaar heb ik een periode stage
gelopen bij juf Bluette en hier erg veel geleerd. Na de zomervakantie zal ik op maandag
en dinsdag voor de klas staan in groep 7/8 en op donderdag in groep 4/5/6 B. Ik heb er
erg veel zin om met deze mooie uitdaging te beginnen! Tot snel ziens!

Agen da

In h et zon n et je! Gef elicit eer d en w elk om !

23 april: Koningsspelen
25 april tot en met 9 mei: Meivakantie
13 en 16 mei: Hemelvaartweekend
24 mei: 2e Pinksterdag; vrij

1 mei: Perry (groep 6)
5 mei: Joeri (groep 2), Mike (groep 5)
7 mei: Joey (groep 4), Finn (groep 6)
10 mei: Sieb (groep 7)
17 mei: Romy (groep 4)
27 mei: Nienke (groep 7)
Welkom op school:
Lanah in groep 4! (vanaf 12 april)

