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Sponsorloop Woensdag 12 juni (herhaling) 

Wat is het toch telkens een gezellig gebeuren! Het ene kind 
rent fanatiek de rondjes, het andere kind wandelt rustig en 
relaxed. Prestatie is bij de sponsorloop dan ook niet zo 
belangrijk. Het gaat om de gezelligheid: met elkaar lopen 

voor een goed doel. We willen Albert Heijn Schelfhorst hartelijk bedanken voor het 
sponsoren van de limonade, de koeken en de ijsjes! Mooi dat dit kan! 
De opbrengst is tot nu toe al ruim boven de € 1600,00!!!!!! Fantastisch resultaat toch?  
 
Zomerfair aanstaande vrijdag 21 juni  
Nog even en ons jaarlijks zomerspektakel barst weer los! Vrijdag 
a.s. van 15:00 tot 18:00 uur kunnen ouders, kinderen, opa’s, oma’s, 
ooms, tantes, buurvrouwen en buurmannen en wie maar wil terecht 
op school voor: 

● Een gezellig (klets)praatje 
● Een heleboel leuke spelletjes 
● De kleedjesmarkt 
● Een hapje en een drankje 
● Een fantastische bingo met geweldige prijzen… 
● Een schmink kraampje waar je prachtig geschminkt kunt worden 

Zijn er nog ouders/kinderen die een cake willen bakken voor bij de koffie of thee? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ja, ik wil wel een cake o.i.d. Bakken voor de zomerfair!!! 
 
Naam: ………………………………………………, ouder van ……………………. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Weeksluitingen 
Weeksluitingen worden gehouden op het speelplein en zijn 
telkens op vrijdag van 13:45 tot 14:15 uur. De eerstvolgende 
weeksluiting (de laatste van dit schooljaar) is op vrijdag 28 
juni door stamgroep Welgelegen. We nodigen ouders en 
andere belangstellenden van harte uit te komen kijken! 
 
 
 



Topoverleg over de klassenindeling komend schooljaar! 
Natuurlijk zijn we alweer druk bezig onze 
leerlingen in te delen voor de stamgroepen van 
het komend schooljaar! Gelukkig is het niet zo’n 
ingewikkeld gedoe al “vroeger”. Immers, alleen de 
kinderen die nu in de groepen 2 en 5 zitten gaan 
echt naar een andere stamgroep. Het merendeel 
van de kinderen blijft dus “gewoon” in de 
vertrouwde stamgroep zitten! 
Bovendien zitten onze leerlingen heel regelmatig 
met “andere” kinderen een les te volgen. Kinderen 
kennen elkaar dus best al wel! 
Er moeten nog een paar gesprekken gevoerd worden; daarna ontvangt u de nieuwe 
groepsindeling via Parro. 
 
Afscheid groep 8 
De kinderen van groep 8 zijn al druk bezig met de voorbereidingen van hun 
afscheidsavond! Maandag 8 juli vanaf 18:30 uur wordt dit feest gevierd in 
scholengemeenschap Canisius met de prachtige eindfilm ”De Hoogste Tijd”! 
 
Bijbelverhalen 
Onderscheiden (week 24 t/m 26) 
Inhoud: Over verschillen zien en erkennen; over omgaan met verscheidenheid en 
jezelf blijven. Bijbelverhalen deze week: 
onderbouw:  
Daniël legt de droom uit (Daniël 2); De vrienden doen anders (Daniël 3).  
middenbouw:  
Allemaal hetzelfde (Daniël 2); Allemaal buigen (Daniël 3, 1-12). 
bovenbouw:  
Zijn alle wijze mannen dom? (Daniël 2); Doen wat iedereen doet (Daniël 3, 1-12). 
 
 
Met vriendelijke groeten, mede namens m’n collega’s,  
Gerrit Hendriks 

 



 
 

 
 
 
 


