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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Na drie maanden geen Brulboei
uitgebracht te hebben door het
Coronavirus, hebben we deze vrijdag
voor het eerst weer een infobulletin
voor alle ouders. De kinderen krijgen
deze vandaag mee naar huis.

In onderstaand schema ziet u de
groepsindeling voor volgend
schooljaar. Deze informatie heeft u ook
kunnen lezen in ons ouderportaal.
De groepsverdeling ziet er als volgt uit:
Groep 1/2a

Juf Corien en juf Henny

Groep 1/2b

Juf Melissa en juf Nancy

Groep 3

Juf Ellen en juf Nancy

Groep 4

Juf Marlies en juf Suzan

Groep 5/6

Meester Tim

Groep 7/8

Juf Miriam

Hieronder ziet u het vakantierooster
voor volgend schooljaar:
Eerste schooldag : maandag 17 aug
Herfstvakantie
: 12 t/m 16 oktober
Kerstvakantie
: 21 dec t/m 1 jan
Voorjaarsvakantie : 22 t/m 26 feb
Paasvakantie
: 2 t/m 5 april
Meivakantie
: 26 april t/m 7 mei
Hemelvaart
: 13 en 14 mei
Pinksteren
: 24 mei
Zomervakantie
: 12 juli t/m 20 aug

Zoals u wellicht
weet verwachten
juf Ingrid en haar
man binnenkort
een baby. Vrijdag
5 juni was haar
laatste werkdag,
nu is juf Ingrid aan
het genieten van haar zwangerschapsen bevallingsverlof. We wensen haar
een heel fijn verlof en succes met de
laatste loodjes en natuurlijk een
blakend gezonde baby!

De IB taken van juf Ingrid worden
vervangen door meester Niesco
Loeröp. Hij is bekend met onze school
door een eerdere vervanging en al
jaren intern begeleider bij Plateau. We

wensen meester Niesco veel plezier bij
ons op school!

Het prentenboek van 2020 is Woeste
Willem, van Ingrid en Dieter Schubert
en ligt vanaf
vorige week
vrijdag in de
boekhandel
voor € 2,50.
Het boek gaat
over Willem,
een humeurige
en
mopperende
zeerover. Hij
sluit vriendschap met het jongetje
Frank en vertelt hem al zijn avonturen.

Dinsdag 16 juni heeft groep 7 het
theoretisch Verkeersexamen gemaakt.
Alle leerlingen zijn geslaagd! Het
praktisch Verkeersexamen is door het
Coronavirus uitgesteld. Kinderen die nu
in groep 7 zitten, kunnen hier volgend
schooljaar aan meedoen.

Bij de wijkagent, Jens Stoetman, kunt
u terecht voor vragen, klachten en of
ideeën omtrent uw leefomgeving. Hij
houdt spreekuur van 13.30 tot 14.30
uur in het Buurt Informatie Centrum
(BIC) aan de Lekstraat 2. U kunt de
wijkagent bereiken door een mail te
sturen naar: Jens.stoetman@politie.nl.

Dit jaar is groep 8 niet op schoolreis
gegaan door corona. Maar de dagen
dat we naar school gingen hebben we
wel leuke dingen gedaan zoals: een
film kijken, knutselen, muziek bingo en
levend stratego.
We hadden uitgekeken naar kamp en
daarom vonden we het anders niet
eerlijk als we moesten rekenen, terwijl
we op kamp moesten gaan. Daarom
hebben we al die leuke dingen gedaan.
En juf Mariette had voor het eerst
kahoot gespeeld.
Geschreven door Donja en Shania uit
groep 8

Iedere dinsdagmiddag van 13.30 uur
tot 14.30 uur houdt een
maatschappelijk werker van het
buurtteam Vaart Welzijn spreekuur in
het Buurt Informatie Centrum aan de
Lekstraat 2.

Een vraag over onderwijs? Bel
0800-5010, tussen 10.00 en 15.00
uur (gratis) op schooldagen of mail uw
vraag naar vraag@oudersonderwijs.nl.

3 juli:
De campagne ‘Geef een prentenboek
cadeau’ gunt alle kinderen in Nederland
mooie prentenboeken.
Ieder jaar is er voor een heel klein
bedrag een mooi prentenboek te koop
in de boekhandel. Om cadeau te geven
aan je eigen kind of een ander.
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* Brulboei 16
* Start zomervakantie

Geers bandenservice
Voor banden, uitlaten, accu’s en
periodieke onderhoudsbeurten

Verbonden met de buurt!

De zaak waar klant nog koning is

Voor al uw boeken, wenskaarten,
tijdschriften en cadeauartikelen.
_______________________________
____________________
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