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AGENDA
JUNI
07
10
13
15-17
17-20
19
20
24
27

Nieuwsbrief 18
Carnaval op school; leerlingen uit groep 1-4 om 12.00u vrij
’s middags alle leerlingen om 12.00uur vrij
Groep 8 gaat op kamp
Kermis in ’s-Heerenberg
Vaderdag
Nieuwsbrief 19
Studiedag; alle leerlingen vrij
Studiedag; alle leerlingen vrij

INFORMATIE OP ONZE SITE:
Op onze site: www.mbschool.nl
vindt u allerlei informatie.
Diverse roosters, een
maandkalender, de nieuwsbrief,
informatie over ons onderwijs,
medezeggenschapsraad, ouderraad etc.
Ziekmelden kan via de site onder het
kopje: “ouders”.

GRUITDAGEN
Op woensdag, donderdag en vrijdag
kennen we op school de zogenaamde
Gruitdagen. Het is dan de bedoeling
dat uw zoon/dochter groenten en/of
fruit mee naar school neemt. Het EUschoolfruit project is voor dit schooljaar
helaas afgelopen. Dat wil zeggen dat
er geen fruit/groenten meer vanuit
school wordt geleverd.

Beste lezers,

WELKOM OP SCHOOL
Ook de afgelopen weken zijn er weer nieuwe leerlingen op onze school
gestart. Wij heten de volgende leerlingen van harte welkom op onze school!
Amie in groep 1-2B
Jonas in groep 1-2C
Sven in groep 1-2C

STUDIEDAGEN
Zoals u in de jaarkalender heeft kunnen lezen, hebben alle leerlingen op vrijdag 24 en
maandag 27 juni a.s. de hele dag vrij. De leerkrachten hebben dan twee studiedagen.
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SPONSORLOOP OEKRAÏNE DINSDAG 31 MEI JL.

Wij lopen voor Oekraine

Dat was het motto tijdens deze sponsorloop. Op deze manier werd er geld ingezameld voor
Stichting Montferland Helpt, zodat zij de Oekraïense gezinnen, waaronder veel kinderen,
kunnen ondersteunen met bv. het aanschaffen van een tweedehands fiets, matras, enz.
Uiteraard werden de kinderen aangemoedigd door veel ouders, opa’s en oma’s en andere
familieleden.
Het weer zat gelukkig mee en het was een groot succes. Het bij elkaar gelopen bedrag is
momenteel nog niet bekend. De kinderen kunnen tot a.s. vrijdag 10 juni de sponsorbrief met
het geld inleveren bij de eigen leerkracht. Hierna kan dit worden geteld.
Wij willen in ieder geval alle mensen die op deze dag geholpen hebben, hartelijk danken.
Hieronder wat foto’s van de loop.

CARNAVAL OP SCHOOL
A.s. vrijdag (10 juni a.s.) is het dan zover. Er is weer carnaval voor alle leerlingen op school.
Dus…………..vroeg opstaan, verkleden en schminken.
Alle kinderen worden de normale tijd verkleed op school verwacht.
De kinderen van groep 1 t/m 4 hebben ’s morgens van 10.00 uur tot ongeveer 11.15 uur een
carnavalsviering in de hal van de school. Daarbij bent u van harte welkom. Natuurlijk wel
verkleed. Ook Jeugdprins Xavi en prins Erik II uit Waskupenstad zullen onze school nog met
een bezoek vereren.
De kinderen uit gr. 1 t/m 4 hebben om 12.00 uur vrij. Zij mogen alleen onder toezicht van de
eigen ouder(s)/verzorger(s)/opa(’s) en oma(’s) ook ’s middags de viering bezoeken.
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’s Middags is er uiteraard weer een viering voor de bovenbouw (gr. 5-8). Dat wil zeggen dat
deze kinderen wel een lunch mee moeten nemen voor de middagpauze. Om 12.30 uur
beginnen we dan langzaam met het programma. Ook in de middag komen de prinsen weer
langs. Rond 13.45 uur zullen we het programma beëindigen en kunnen de kinderen genieten
van het carnavalsweekend. Dus heeft u zin om mee te hossen met de kinderen, dan zien we
u vanaf 12:30 uur in de hal van de school. Natuurlijk wel verkleed.
Omdat het voor iedereen een fijn feest moet worden vragen wij om enge maskers, zwaarden
ect. thuis te laten. Spuitbussen, confetti en serpentines kun je bewaren voor de optocht. Zo
houden we het voor iedereen leuk. Alaaf!
Maandag 13 juni zijn alle kinderen om 12.00 uur vrij.
Hieronder nog een keer alles op een rij.
•

•

Vrijdag 10 juni

-Op deze dag vieren wij carnaval op school. De kinderen mogen
verkleed naar school komen.
-’s Morgens en ’s middags zullen de jeugd- en de grote prins ons
komen bezoeken.
-De leerlingen uit groep 1 t/m 4 zijn om 12.00 uur vrij.
-De leerlingen uit groep 5 t/m 8 gaan de hele dag naar school.
Maandag 13 juni -Dit betreft een normale schooldag qua werk tot 12.00 uur.
Alle leerlingen zijn vanaf 12.00 uur vrij.

HET MBS SCHOOLORKEST
Elk jaar met de carnaval zijn er weer mensen(ouders, opa’s, oma’s, oud-leerlingen) bereid
gevonden om een deuntje mee te spelen tijdens de carnavalsmiddag op school. Daar zijn wij
als team, ouders en de kinderen natuurlijk heel blij mee.
Ouders en andere muzikanten DANK JULLIE WEL! Zonder jullie inbreng is het lang niet zo
gezellig.
ZOMERFEEST IN TROPISCHE SFEREN:
In de laatste schoolweek organiseren we een schoolfeest samen met de sfeerouders en de
ouderraad als afsluiting van het schooljaar 2021-2022.
De sfeerouders zijn al druk geweest met de voorbereidingen van de versieringen.
Hebben jullie thuis nog iets liggen wat we kunnen gebruiken ter decoratie, dan mogen jullie
dat afgeven aan de eigen leerkracht.
Loop rustig een keer naar binnen om alvast een stukje sfeer te proeven.
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RONDJE LANGS ENKELE GROEPEN:
HET GROEPJE VAN JUF ARANKA:
Op donderdagmorgen werkt juf Aranka met een aantal kinderen. Afgelopen donderdag met
de kleuters: Kraak de code, ja ja zelfs de kleuters kunnen codes kraken. Ze vonden deze
werkvorm erg leuk en waren heel enthousiast. Zie hieronder de foto’s.

MIDGET GOLFGYMLES
Hoe leuk is dat! Vorige week zag meester William een leuke gymles op tik-tok.
Wij zeiden DOEN….

BOUWGROEP
De bouwgroep(enkele vaders) heeft de school buiten weer in carnavalstemming gebracht.
Uiteraard kon een bezoek van de jeugdprins en de grote prins met hun gevolg niet
ontbreken. Bouwgroep bedankt!
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WERKEN IN GROEP 1-2

REKENEN IN HET ZONNETJE GROEP 3
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BINNENGEKOMEN POST:
Hieronder vindt u een flyer over het Open Huis van Amphion Muziekschool op zaterdag 11
juni in Doetinchem.
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Daarnaast ook een flyer binnenkregen vanuit stichting Re-Free. Dit is een inruilpunt in
's-Heerenberg voor mensen met een hulpvraag
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