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Jaargang 25

Nieuwsbrief 16 mei 2018

Belangrijke data
17 mei

Schoolreis groep 5 / schoolreis groep 6

21 mei

Tweede pinksterdag, alle leerlingen vrij

25 mei

Groepsshow groep 3 om 11.00 uur

7 en 8 juni

Schoolreis groep 7

18 juni

Spreekuur jeugdverpleegkundige

19 juni

Mr. vergadering

21 juni

Schoolreizen groepen 3 en 4

25 juni

Juffendag

27 juni

Peanutbal

28 juni

Schoolfotograaf

4 juli

Safariteam

5 juli

Oudergesprekken

9 juli

Oudergesprekken

12 juli

Musical voor groep 8

16 juli

Oudergesprekken

18 juli

Afscheid groep 8

21 juli

Start zomervakantie

Datum
17 mei
22 mei
23 mei
23 mei
25 mei
28 mei
1 juni
4 juni
5 juni
11 juni
13 juni
21 juni

Wie werkt voor wie
Nina werkt voor Marga
Elize werkt voor Annagep
Hennie werkt voor Mirjam
Elize werkt voor Annagep
Elize werkt voor Marjolein
Nina werkt voor Mirjam
Elize werkt voor Marinka
Nina werkt voor Marinka
Elize werkt voor Mirjam
Nina werkt voor Marga
Hennie werkt voor Mirjam
Elize werkt voor Mirjam
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25 juni
29 juni
9 juli
13 juli

Elize
Elize
Elize
Elize

werkt
werkt
werkt
werkt

voor
voor
voor
voor

Marga
Marjolein
Marga
Marinka

Inhoud
0 Schoolreisje groep 7
0 Blazersklas deel 2
0 Nieuwe sporttenues/ statiegeldactie
Schoolreisje groep 7
Over een paar weken is het alweer zo ver en gaan we met groep 7 van donderdag 7 juni
t/m vrijdag 8 juni op schoolreisje. We gaan dit jaar op schoolreisje naar Recreatie
Centrum Ronostrand in Een. De voorbereidingen zijn al in volle gang, maar wat we
precies gaan doen houden we nog even geheim. De kosten voor dit schoolreisje zijn
€ 37,50. Wilt u, als u nog niet betaald heeft dit bedrag overmaken op rekeningnummer:
NL 08 RABO 035.58.35.002 t.n.v. Oudervereniging de Tandem (onder vermelding van:
naam leerling + groep)?

Blazersklas deel 2
Op dinsdag 3 juli verzorgt de Muziekvereniging Noordenveld, samen met onze inmiddels,
zeer gevorderde leerlingen van Blazersklas deel 2, een optreden bij ons op school.
Blazersklas deel 2 is een groot succes. De kinderen zijn erg gemotiveerd en beleven veel
plezier aan het samen maken van muziek. De muziekvereniging en de school zouden
graag een Blazersklas deel 3 willen realiseren. Deze Blazersklas vindt plaats na
schooltijd. Het gezamenlijke doel is, om hier een klein orkest van te maken. Samen met
de muziekvereniging zijn we nu aan het onderzoeken hoe we dit kunnen realiseren. We
zijn ondertussen hard op zoek naar mogelijkheden om dit financieel mogelijk te maken,
met een zo klein mogelijke bijdrage van de ouders. Om dit alles te kunnen realiseren,
willen we graag alvast inventariseren hoeveel kinderen er mee zouden willen doen aan
Blazersklas deel 3. De contributie voor de muziekvereniging is voor de ouders met een
minimum inkomen ook betaalbaar. Deze ouders kunnen bij Stichting Leergeld of bij de
gemeente, in aanmerking komen voor een vergoeding. Indien uw kind graag zou willen
deelnemen aan Blazersklas deel 3, wilt u dit dan doorgeven (graag voor 3 juni) aan
Agnes de Groot?
Nieuwe sporttenues/ statiegeldactie
Onze sporttenues zijn behoorlijk gedateerd. We krijgen inmiddels al heel veel flessen en
statiegeldbonnetjes binnen, waarvoor hartelijk dank! Nu ons schoolgebouw fris en
opgeknapt is, willen we ook graag nieuwe sporttenues voor onze leerlingen aanschaffen,
in de kleuren van ons logo. Het budget dat de OV had gereserveerd voor de verbouwing
is niet aan de verbouwing besteed. De OV wil nu dit budget beschikbaar stellen voor
nieuwe hippe tenues. Het budget is echter nog niet toereikend. We zijn bezig met een
statiegeldactie om de rest van het budget bij elkaar te krijgen. Voor deze actie loven we
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een prijs uit. De kinderen mogen zoveel mogelijk lege statiegeldflessen inleveren bij de
eigen juf. We houden bij hoeveel flessen de kinderen inleveren. Voor de leerling die de
meeste lege statiegeldflessen inlevert, hebben we een waardebon van € 15,- van de
Intertoys. De actie loopt tot en met 25 mei. We hopen dat we met deze actie het budget
bij elkaar gaan krijgen. Het streven is dat we bij het peanutbaltoernooi, in de nieuwe
tenues kunnen verschijnen.
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