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Judah Wubs
6 jaar
Elnathan Jansen
7 jaar
Simone Haaima
12 jaar
Julian Haaksema
5 jaar
Marley Jonkman
7 jaar
Levjenio Terseimas
6 jaar
Bo Hendriks
9 jaar
Katie Driessen
12 jaar
Nathalie Hilbrandie
8 jaar
Eugenie Strickx
10 jaar
We wensen de jarigen een fijne verjaardag!

Meeloopuurtje Vreedzame School
Beste ouder(s) en verzorger(s),
Op vrijdag 19 juni is er van 8.30 uur tot 9.00 uur een meeloopochtend Vreedzame School. In dit half
uur wordt u van harte uitgenodigd om een Vreedzame School les mee te maken in de groep waarin
uw kind zit. Als u meerdere kinderen op school heeft, kunt u 1 groep uitkiezen om de les bij te
wonen. Deze uitnodiging geldt niet voor de ouders van groep 8 in verband met de sportdag. Het is
een unieke gelegenheid om mee te doen in de groep van uw kind en om te ervaren wat de
Vreedzame School in de praktijk inhoudt. Na de les kunt u nog even blijven voor een kopje koffie.
Dus van harte welkom op vrijdag 19 juni!
Margedag
Woensdag 10 juni ( op de buitenspeeldag) zijn alle kinderen vrij in verband met een studiedag van
het team. Op deze studiedag gaan we met elkaar de resultaten van de toetsen bekijken en
analyseren.
Tienminutengesprekken
Volgende week krijgt u weer de gelegenheid om aan te geven op welke datum en tijdstip u aanwezig
kunt zijn bij het tienminutengesprek. Tijdens dit laatste tienminutengesprek met de school krijgt u
het rapport van uw kind(eren) mee en kunt u hierover vragen stellen. De tienminutengesprekken
zullen op maandag 22 en dinsdag 23 juni plaatsvinden.
Fietsen stallen op het plein
Elke ochtend is het voor de kinderen weer zoeken naar een plekje voor hun fiets. Daarom hebben we
de groepen verdeeld over de fietsenrekken. Tegen de school aan kunnen de kinderen uit groep 1 t/m
3 hun fietsen stallen. Op het gras en tegen het hek kunnen de kinderen uit groep 4 t/m 8 hun fietsen
kwijt. Ouders worden vriendelijk verzocht hun fietsen bij de blauwe bankjes te zetten, dus iets verder
het plein op.
Nieuw MR-lid!
De stemmen zijn geteld!
Er waren 3 ouders die zich kandidaat hebben gesteld voor
de MR. Jullie hebben gestemd en de keuze is gevallen op
dhr. Stephan Klootsema.
Stephan Klootsema zal de komende 3 jaar zitting nemen
in de MR. Bedankt voor het stemmen!
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Schoolreisjes
Op dinsdag 16 en donderdag 18 juni zullen de schoolreisjes plaatsvinden. Denkt u aan het betalen van het
schoolreisjesgeld? Bij warm weer graag extra drinken meegeven en insmeren alstublieft!
4 Mijl
Wil uw kind meelopen met de 4 mijl? Dat kan! Via bijgaand formulier kan uw kind
aangemeld worden.
Er zijn nog een aantal plaatsen beschikbaar dus wacht niet te lang met aanmelden.

Heb je thuis iemand die langdurig ziek is?
Bijvoorbeeld: een zusje die in een rolstoel zit, een broer met autisme, een vader die verslaafd is, of een
moeder met een spierziekte?
Dan ben jij een jonge mantelzorger! In Nederland zijn heel veel kinderen die al op jonge leeftijd voor een
ziek/beperkt familielid zorgen.
Dit kan een mooie een dankbare taak zijn, maar soms ook heel moeilijk! Je hebt het misschien drukker dan
klasgenootjes, maakt je veel zorgen, lukt het soms niet om je te kunnen concentreren op school of er wordt
veel van je verwacht.
Als jonge mantelzorger kun je je aansluiten bij het project Jonge Mantelzorgers (JMZ) van Humanitas. We
organiseren leuke activiteiten, zoals paintball en graffitispuiten, om je zorgen even te vergeten en samen te
zijn met andere kinderen die ook voor iemand zorgen. Je kunt ook een maatje krijgen die af en toe met je
afspreekt om leuke dingen te doen of om aan te kunnen vertellen wat je thuis meemaakt. Lijkt het je leuk
om eens een kijkje bij ons te nemen? Bel dan naar 050-3126000 of stuur een mailtje naar
mip.groningen@humanitas.nl. Je kunt met ons meedoen vanaf de leeftijd van 8 jaar. Ben je jonger dan 8
jaar en wil je toch graag een maatje? Dan kan je je aanmelden bij het project Twin.
Bijlagen
Bij deze nieuwsbrief vindt u die bijlagen. Het ene document gaat over het laatste blok van de Vreedzame School van
dit jaar, het tweede document is een uitnodiging voor alle kinderen bij de World League Volleybal. Het laatst
document gaat over de 4Mijl.
Belangrijke gegevens

Belangrijke data!!!!!!!!!!!!

Voorzitter OC:
Minca Holman 5497891/ 06-15117707
Voorzitter MR:
Jeroen Smit
050-2804173
TMO-coördinator:
Annemieke van Dijk







Dinsdag 9 juni: MR-vergadering
Woensdag 10 juni: margedag, alle kinderen vrij.
Dinsdag 16 juni: Schoolreisje groep 1
Donderdag 18 juni: Schoolreisje groep 2 t/m 7
Vrijdag 19 juni: Nieuwsbrief
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