Nieuwsbrief 14
maart 2016
Beste ouder(s), verzorger(s),

8 juni 2016

Hieronder vragen we uw aandacht voor de volgende nieuwsitems:

Afwezigheid juf Gretha van der Stege
Bij juf Gretha van der Stege is een waarschijnlijk goedaardig gezwel bij de
rechter bijnier geconstateerd. Gretha heeft in de afgelopen weken al een
aantal onderzoeken ondergaan.
Op woensdag 15 juni wordt Gretha opgenomen voor een operatie in het
Academisch Ziekenhuis in Utrecht. Vanaf dinsdag 14 juni tot aan de
zomervakantie zal Gretha niet meer voor de groep staan.
We wensen Gretha heel veel sterkte en beterschap toe en hopen haar na de
vakantie weer op school te ontmoeten.

Laatste schoolmiddag: de Sing-out!
Op de laatste schoolmiddag, donderdag 7 juli willen we het schooljaar afsluiten met
een sing-out op het schoolplein. We hebben dit jaar opnieuw ervaren dat de Heer ons enorm
gezegend heeft. Daarom willen we het schooljaar afsluiten met een sing-out, om samen
Hem te loven en prijzen. We willen graag om 13.15 uur beginnen. U bent van
harte uitgenodigd om er bij aanwezig te zijn.

Ouderbedankmiddag
In plaats van een ouderbedankavond houden we op donderdag 23 juni een
ouderbedankmiddag. Hierbij nodigen we al de ouders die ons het afgelopen jaar hebben
geholpen met één of meerdere activiteiten van harte uit! U bent na schooltijd tot 16.00uur van
harte welkom! We hopen dat in de gelegenheid bent om even langs te komen!

Schoolschoonmaak
De schoonmaakavond is op donderdag 30 juni. We hopen dat u ons wilt helpen om de school
een flinke schoonmaakbeurt te geven. We willen beginnen om 19.00uur. We hopen dat u
gehoor geeft aan deze oproep! Dit keer geen opgavenstrookje, maar we willen u vragen om
even via e-mail aan te geven of u komt, zodat wij een indeling kunnen maken.
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Vrije dag kinderen
Alvast even een reminder: Maandag 4 juli zijn de kinderen vrij.
De leerkrachten houden zich dan bezig met afrondende werkzaamheden als
schoonmaak e.d. Ook zullen er dan overgangsbesprekingen gehouden worden.
Deze datum stond al gepland (zie kalender 2015-2016)

Groene shirtjes
We missen nog een aantal groene shirtjes. De kinderen hebben deze met de A4daagse of met
het schoolreisje aangehad. Wilt u even kijken of u er nog eentje bezit en deze dan meegeven
aan uw kind.

Agenda:
9 juni:
19 juni:
23 juni:
28 juni:
30 juni:
4 juli:
5 juli:
7 juli:
7 juli:
8 juli:

schoolreis groep 1 en 2
vaderdag
ouderbedankmiddag
2e rapport, observatiekaart
gaat mee
schoolschoonmaak
kinderen vrij
afscheid groep 8
vossenjacht
´s middags sing/out
kinderen vrij

Met vriendelijke groet,
Personeel Da Costaschool
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