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Warm weer! 
Het wordt (is) een warm weekje! Natuurlijk passen we onze 
lessen aan met waterspelletjes en rustige activiteiten in de 
schaduw! 
Maar een tropenrooster gaan we niet invoeren: een aantal jaren 
geleden bleek het op veel praktische bezwaren te stuiten bij 
ouders. 
De ergste warmte lijkt na woensdag alweer voorbij te zijn. Tot 
zolang (en hopelijk nog heel lang daarna) zijn we gewoon 
bikkels!! 
 
Sponsorloop Woensdag 12 juni 

De opbrengst ruim boven de € 1800,00!!!!!! 
Fantastisch resultaat!  
 
 

Zomerfair  
Wat was het gezellig en geslaagd! Veel kinderen en ouders en 
andere belangstellenden! Mooi dat we met een hele 
schoolgemeenschap in een fantastische sfeer zoiets konden 
beleven! Ouders (en leerkrachten) bedankt voor jullie enorme inzet!! 
 
Weeksluitingen 

Weeksluitingen worden gehouden op het speelplein en zijn telkens 
op vrijdag van 13:45 tot 14:15 uur. Aanstaande vrijdag alweer de 
laatste weeksluiting van dit schooljaar door stamgroep Welgelegen. 
We nodigen ouders en andere belangstellenden van harte uit te 
komen kijken! 
 

Topoverleg klassenindeling! 
De laatste gesprekken zijn gevoerd! Morgen stuur 
ik de klassenindeling voor het komend schooljaar 
via Parro! 
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 volgen onze leerlingen heel regelmatig 
met “andere” kinderen een les. Kinderen kennen elkaar dus best al wel! 



Bijbelverhalen 
Onderscheiden (week 24 t/m 26) 
Inhoud: Over verschillen zien en erkennen; over omgaan met verscheidenheid en 
jezelf blijven. Bijbelverhalen deze week: 
onderbouw:  
De droom van de koning (Daniël 4); Daniël verlangt naar huis (Daniël 6).  
middenbouw:  
Dat doen we dus niet (Daniël 3, 13-20); Drie of vier? (Daniël 20-30). 
bovenbouw:  
Samen geloven? (Daniël 3, 13-20); Niet doen wat iedereen doet (Daniël 20-30). 
 
 
Met vriendelijke groeten, mede namens m’n collega’s,  
Gerrit Hendriks 
 
 

 
 


