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Wennen in de nieuwe groep

Groepsindeling 2022-2023
Het team heeft woensdagmiddag de
groepsindeling vastgesteld. Aanstaande
maandag wordt dit besproken in de MR en
vervolgens wordt de groepsindeling met alle
ouders gedeeld.

Op woensdag 29 juni gaan alle kinderen een
uurtje wennen in de nieuwe groep. Onze
nieuwe collega's Emma en Rian zullen dan ook
aanwezig zijn om alvast kennis te maken met
de kinderen.

Ouderbedankactiviteit: vossenjacht
Schoolfotograaf

Wat is dat? Op vrijdagmiddag 24 juni staan de
teamleden in de wijk verkleed als ‘vos'. Niet
als een echte vos, maar als bijvoorbeeld
schoonmakers of vissers.
Ouders en kinderen gaan in groepen op zoek
naar de ‘vossen’ en als ze ‘vossen’ vinden,
krijgen ze een letter. Deze letters vormen
samen een woord.
Een vossenjacht is dus een soort speurtocht.
De start is tussen 14.00 en 14.15 en het
feestje eindigt om 16.15 uur.
Met dit feestje willen we alle ouders
bedanken voor de fijne samenwerking dit
schooljaar.

Op maandag 27 juni komt de schoolfotograaf.
Tussen 8.15 en 8.40 uur worden er
broertjes/zusjes foto's gemaakt met niet
schoolgaande broertjes/zusjes. Wilt u graag
een gezinsfoto met alle kinderen (dus ook met
de kinderen die niet op onze school zitten):
meld u tussen 8.15 en 8.40 uur. Daarna kan
het niet meer.
We vragen u wel om rustig in de gang te
wachten totdat u aan de beurt bent!

Sportdag 28 juni groep 3 t/m 8

Een herinnering: op dinsdag 28 juni moet u
uw kind afzetten bij het Diekman/Aquadrome.
Rond 12.00 uur (exacte tijd volgt nog) kunt u
uw kind weer ophalen. 's Middags zijn alle
kinderen vrij. Ook de kinderen van de groepen
1-2.

Overleg klassenouders

Op 17 juni hebben de klassenouders weer een
overleg. We zijn benieuwd hoe iedereen dit
schooljaar ervaren heeft.

Agenda

24-06 Ouderbedankmiddag van 14.00 tot
16.15 uur
27-06 Schoolfotograaf
27-06 Intekenen driehoeksgesprekken
28-06 Sportdag groep 3 t/m 8
28-06 Groep 1/2a en 1/2 b om 12.00 uur vrij
29-06 Inloop alle groepen van 12.00 tot
12.30 uur
30-06 Schoolreis groep 3-4-5
04-07 Driehoeksgesprekken in week 27
08-07 Afscheidsavond groep 8
14-07 Laatste schooldag, 2e Rapport mee
15-07 Alle leerlingen vrij; start
zomervakantie

Persbericht
Juni

Modderdag bij Bezoekerscentrum Hof Espelo
Het vieste evenement van het jaar! Hier moet je bij zijn. Kom woensdagmiddag 29 juni naar de
Modderdag op Bezoekerscentrum Hof Espelo. Landschap Overijssel zet in het kader van de
Internationale Modderdag een flink modderbad klaar. Durf jij er in? Misschien eerst met je grote
teen. Kom in je korte broek en t-shirt en neem een flinke handdoek mee. Aanmelden is
noodzakelijk om de groepsgrootte te beperken.
Voor de kleinste kinderen is er een apart badje. Ook ouders doen er goed aan oude kleren aan te
trekken! Je kunt dus direct uit school komen, maar ook wat later. Als je genoeg gebadderd hebt, kun
je ervoor kiezen dat wij je met een flinke tuinslang afspuiten en ga je weer 'schoon' naar huis.
Badkleding is niet toegestaan. Plezier is gegarandeerd!
Aanmelden
Meld je van te voren aan via de website www.landschapoverijssel.nl/activiteiten. De middag start om
13.00 uur en duurt tot ongeveer 17.00. Graag vooraf aanmelden.
Kosten
De bijdrage voor deze kinderactiviteit is € 3,00 per kind.
Donateur worden?
Donateur worden is een prachtige manier om het werk van Landschap Overijssel te steunen. En het is
belangrijk, want hoe meer mensen betrokken zijn bij ons prachtige Overijsselse landschap, hoe beter
wij het kunnen beschermen. Donateur worden kan al vanaf €24,- per jaar. Kijk voor meer informatie
op onze website. https://www.landschapoverijssel.nl/financiele-steun/word-donateur
Modderdag
Op 29 juni is het Internationale Modderdag. Op die dag vragen organisaties wereldwijd aandacht
voor de bodem onder onze voeten. We staan er niet vaak bij stil, maar in die bodem leeft van alles.
Tijdens de Modderdag staat die bodem dan ook centraal. En hoe kun je de grond beter ontdekken
dan door er mee te spelen?
90 jaar!
Landschap Overijssel is jarig! Al 90 jaar beschermen, ontwikkelen en beheren wij de bijzondere
natuur en het streekeigen landschap in Overijssel. Dat doen we niet alleen maar samen met
duizenden donateurs, vrijwilligers, grondeigenaren en met hulp van bedrijfsvrienden, Nationale
Postcode Loterij en provincie Overijssel. Onze 90ste verjaardag vieren we graag samen met jou.
Benieuwd hoe? Kijk op landschapoverijssel.nl/90jaar voor alle activiteiten.
Noot voor de redactie: voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Louiset Vos,
projectcoördinator natuur&landschapsbeleving, tel. 0529 401 731.
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