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28-05-2018 - 11-06-2018
Opera Turnadot bij Fluxus
VVE Thuis gr. 1
Opera “Mijn stem is weg” gr. 1 -2
BIEB
Superwandeltocht gr. 1 – 2
Korfbaltoernooi en spelletjescircuit.
Bezoek Heemtuin gr. 1- 2

Jarigen:
Azra
Anissa
Colin

28-05 Gr. 2
29-05 Gr. 7
05-06 Gr. 8

Raffi
Alicia
Jaden

08-06 Gr. 8
12-06 Gr. 8
12-06 Gr. 7

Van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag!
Handdoeken wassen
Donderdag 31 mei 2018 worden de handdoeken gewassen door mevr. oma Diana.
Donderdag 07 juni 2018 worden de handdoeken gewassen door mevr. T. Vels.

VVE Thuis
Aan de ouders van groep 1 en 2,
Woensdag 30 mei 2018 is er een bijeenkomst VVE Thuis voor groep 1. We beginnen om 8.30 uur.
Woensdag 13 juni 2018 is er een bijeenkomst VVE Thuis voor groep 2. We beginnen om 8.30 uur.
Het thema van deze bijeenkomsten is ‘ZOMERTIJD'.
Tot woensdag 30 mei of 13 juni om 8.30 uur!
De koffie en thee staan klaar!

GROEPEN
GROEP 1 – 2
Opera “Mijn stem is weg” in groep 1 - 2
Aanstaande donderdag, 31 mei, willen de kinderen van groep 1 en 2 u de opera “Mijn stem is weg ”
graag laten zien en ten gehore brengen.
U wordt om 14.50 uur in het speellokaal verwacht.
De opera is rond 15.30 uur afgelopen.
De kinderen hebben de uitnodiging voor u donderdag jl. mee naar huis gekregen.
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Excursie naar de Heemtuin groep 1 - 2
Op maandag 11 juni aanstaande hopen we met de kinderen van groep 1 / 2 naar de Heemtuin in het
Veldpark te gaan.
We brengen dit bezoek tussen 9.15 uur en 10.15 uur.
We vragen voor deze excursie ouders die de kinderen naar de Heemtuin en weer terug naar school
willen begeleiden.
Het is de bedoeling dat u in de Heemtuin ook een klein groepje begeleidt bij de activiteit die de kinderen
daar gaan doen.
We vertrekken om 9.00 uur en zijn ongeveer 10.30 uur weer terug op school.

Schoonmaak kleutermaterialen
Het ligt in de bedoeling om in de maand juni het kleutermateriaal schoon te maken.
In de volgende weekbrief zal de data hiervan vermeld worden.
In de periode van 4 tot 8 juni aanstaande zal er bij het lokaal van juf Marieke een lijst hangen waarop u,
ouders, aan kunt geven op welke dag u wilt komen helpen.

GROEP 5 / 6 / 7
Opera Turnadot
Op dinsdag 29 mei geeft gorep 5 t/m 7 een operavoorstelling bij Fluxus.
Wij zullen met de overige groepen deze voorstelling gaan bekijken en zullen niet op
tijd terug zijn. De kinderen blijven deze dag allemaal over. U hoeft uw kind niet op te
geven voor het overblijven met Edith.
Wilt u ervoor zorgen dat uw kind een lunch en drinken mee heeft?
De school gaat deze dag gewoon om 15.30 uur uit.
Mochten er nog vragen zijn dan kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind.

GROEP 7/8
Kamp
Wij zijn weer terug van een gezellig kamp!
Wij willen iedereen bedanken die hier aan meegeholpen heeft.
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PEUTERS
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

Peuternieuws
Bij de peuters zijn we bezig met het thema verkeer. We leren samen oversteken en zingen daar een leuk
liedje bij. Vorige week gingen we dat oefenen door naar het speeltuintje te gaan hier verderop met de
looptouw. Met zo een prachtig weer zijn we veel buiten.
Er groeit van alles in onze moestuin. Samen verzorgen we het goed. Geven samen met de kinderen
water tijdens het buitenspelen. Ook hebben we al spinazie en radijs geproefd met de peuters. Radijs
vonden veel kinderen niet zo lekker. De kinderen van groep 5/6 keken ook nieuwsgierig door het hek
naar ons moestuin en gingen ook spinazie mee proeven.
Ook zagen we vanmorgen dat de augurk en de tomaat aan het groeien is.
Peutergroetjes,
Juf Carla en juf Gülcan
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Nieuws van de Ouderraad

SCHOOLFOTO'S
Het uitdelen* van de schoolfoto’s zal deze week (week 22)
gebeuren, dit in tegenstelling tot wat wij in een voorgaande
weekbrief hierover aan u hebben gemeld.
Uw kind zal zelf de foto’s mee naar huis krijgen. Wij geven aan het
oudste kind van het gezin de broer-zus foto’s mee.
*Alleen indien u op tijd besteld en betaald heeft
In het vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
De Ouderraad

Onze statiegeld flessenactie loopt alweer even…….
Met deze actie verzamelen wij geld in om leuke activiteiten voor onze kinderen te organiseren, denk
bijvoorbeeld maar eens aan een springkussen tijdens een sportdag ofzo. Help mee en spaar voor uw
kind.

GRAAG ALLEEN FLESSEN MET STATIEGELD
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Op vrijdag 13 juli is het weer tijd voor het eindejaarsfeest. Dit jaar houden wij, tijdens
het eindejaarsfeest, ook weer de leukste talentenjacht van de Saenparel: IDOOL VAN
DE SCHOOL!
Dus wij zijn op zoek naar talenten. Ben jij de goochelaar, breakdancer, zanger(es),
dansgroep of…? Dan zijn we op zoek naar JOU / JULLIE!
Geef je / jullie op via onderstaand inschrijfformulier en lever dit uiterlijk vrijdag 25 mei
in bij je leerkracht en doe mee aan de voorrondes.
Per combinatiegroep zullen tijdens de voorrondes de drie leukste acts worden
uitgekozen, welke vervolgens op 13 juli mee zullen doen voor de titel: IDOOL VAN DE
SCHOOL en natuurlijk de (wissel)beker.
De voorrondes vinden plaats na 25 mei in de eigen combinatiegroep. Wanneer de
voorrondes precies zijn, horen de kinderen via de eigen leerkracht. Muziek of andere
attributen die nodig zijn bij je act dienen de kinderen zelf mee te nemen.
We hopen op veel aanmeldingen (jullie zijn allemaal talenten) en we kijken uit naar 13
juli!

Inschrijfformulier voorrondes IDOOL VAN DE SCHOOL:
Naam / namen:…………………………………………………………………………………………………..

Groep:……………………………………………………………………………………………………………….

Act:……………………………………………………………………………………………………………………

DIT STROOKJE UITERLIJK VRIJDAG 25 MEI INLEVEREN BIJ JE LEERKRACHT!!!
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