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Presentatie van thema voor ouders van peuters t/m gr 4
Hemelvaartsdag
Schoolfotograaf
Thema bijeenkomst “Verkeer” voor gr. 1 t/m 4
Pinksteren
Studiedag (leerlingen vrij)
Kamp gr 7 – 8
Uitreiking Veterdiploma gr. 2 15.10 – 15.30 uur
Superwandeltocht gr. 7 – 8
Studiemiddag (leerlingen om 12.15 vrij)

Jarigen:
Anissa
Colin P

29-05 gr. 6
05-06 gr. 7

Alicia
Jaden

12-06 gr. 7
12-06 gr. 6

Van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag!
Handdoeken wassen
Donderdag 1 juni 2017 worden de handdoeken gewassen door mevr. S. Koca.
Woensdag 8 juni 2017 worden de handdoeken gewassen door mevr. H. Tai.

VVE Thuis
Aan de ouders van groep 1 en 2,
Woensdag 31 mei is er een bijeenkomst VVE Thuis voor groep 1. We beginnen om 8.30 uur.
Donderdag 1 juni 2017 is er een bijeenkomst VVE Thuis voor groep 2. We beginnen om 13.30 uur.
Het thema van deze bijeenkomsten is ‘ZOMER'.
Zou u het ingevulde enquêteformulier willen meenemen?
Tot woensdag 31 mei om 8.30 uur voor groep 1 en op donderdag 1 juni 2017 om 13.30 uur!
De koffie en thee staan klaar!
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Nieuwbouw en inrichting van het Roggeplein

Op donderdagavond 11 mei heeft de informatieavond voor de omwonenden van het Roggeplein
plaatsgevonden in buurthuis de Kolk. Op deze avond is aan de hand van diverse afbeeldingen uitleg
gegeven over het voorlopig ontwerp van de Nieuwbouw van de school en het concept van de herinrichting
van het Roggeplein. De architect en vertegenwoordigers van de gemeente en het schoolbestuur Agora
hebben de aanwezigen een toelichting gegeven. Voor de nieuwbouw is sinds twee jaar een
klankbordgroep van de buurtbewoners actief, die regelmatig uitgenodigd worden om de voortgang en
het concept van de nieuwbouw te bespreken met de gemeente en het schoolbestuur. Op deze avond
hebben ook een aantal bewoners zich aangemeld voor een werkgroep om samen met de gemeente de
inrichting van het Roggeplein te bespreken.
Het is mooi om de tekeningen te bekijken hoe de nieuwbouw en het Roggeplein eruit kunnen gaan zien.
Het geeft een mooi beeld en het maakt alle ideeën concreter. Op deze manier gaat het ook leven en gaan
we er steeds meer naar uitzien! Binnenkort kunt u de gehele presentatie op schoolsite bekijken.
De planning voor het betrekken van de nieuwbouw is het voorjaar 2019.
Schoolfotograaf
Vanmorgen is de schoolfotograaf geweest. Over ongeveer twee weken zullen er op school kaartjes
worden afgeleverd. Op deze kaartjes staat voor ieder kind een unieke code waarmee u kunt inloggen op
de website van de schoolfotograaf. Mocht uw dit kaartje van uw kind(eren) ontvangen dan is het
misschien verstandig dat u een foto van deze unieke code maakt of ergens noteert.
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GROEPEN
Groep 1 – 2
Schoonmaak kleutermaterialen
Maandag 19 juni, dinsdag 20 juni, maandag 26 juni of dinsdag 27 juni kan er onder
schooltijd schoongemaakt worden.
De schoonmaak zal dan plaats kunnen vinden tussen 13.40 uur en 15.20 uur.
Zijn er ouders die op één van deze dagen schoon willen maken ?
U kunt uw naam op de lijst schrijven als u kunt helpen schoonmaken. Bij voorbaat dank voor uw hulp !
Uitreiking veterdiploma groep 2
Op dinsdag 13 juni zal de uitreiking van het veterdiploma plaatsvinden
van 15.10 uur tot 15.30 uur.
U, ouders, mag hierbij aanwezig zijn.
De kinderen van groep 2 zullen t.z.t. een uitnodiging mee naar huis krijgen.

Groep 3 – 4
CITO groep 4
Begin juni worden de CITO toetsen afgenomen en het zou fijn zijn als de kinderen uit groep 4 de
tafelsommen van 1 t/m 10 kunnen benoemen. Deze vaardigheden worden namelijk in de CITO rekenen
veel gevraagd.

Groep 5 – 6 en 7 – 8
In groep 7/8 hebben we de vervanging anders moeten regelen. Juf Mieke komt op de ochtend werken
en voor de middag is er een programma voor de groepen 5-6 en 7-8, dat geleid wordt juf Sabine. Voor
een deel bestaat dat ook uit het oefenen van de musical. Juf Olivia werkt nu ook weer op de
maandagmiddag, zodat zij het ondersteunende werk kan doen, zoals administratie en het ontvangen
van telefoontjes en bezoekers.

PEUTERS
Adres:
Herderinstraat 1
1502 ND Zaandam
Telefoonnummer 06 36537116
saenparel@peutertuin.nu
Te bereiken op maandag t/m donderdag van 08.45 tot 12.00 uur
Juf Gülcan en Juf Carla
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