Nieuws uit groep E
De laatste schoolkrant ligt alweer voor jullie en het schooljaar is al bijna voorbij.
Zoals gebruikelijk een korte terugblik op de afgelopen periode.
Op 22 april waren er Koningsspelen.
’s Morgens waren er allerlei spelletjes in en om de school De sponsorloop was ’s middags
in het park. Het was een succesvolle dag.
Organisatie en alle ouders die geholpen hebben bedankt.
In de mei vakantie was het moederdag en kregen alle moeders van onze groep een mooi zelf
gemaakt schilderij in de vorm van een hart. Op vaderdag werden de vaders natuurlijk niet
vergeten met eveneens een mooi cadeautje. Jullie hebben op klasbord kunnen zien hoe hard
er aan de cadeaus gewerkt is.
Op dinsdag 21 juni was het schoolreisje naar Ouwehands Dierenpark in Rhenen vlakbij
Arnhem samen met de groepen F en G.
Voor onze school was het de eerste keer
dat wij daar waren en dan is het altijd
spannend hoe die dag gaat verlopen maar
gelukkig was het een geslaagd
schoolreisje waarop de kinderen zich
prima hebben vermaakt.
De rapporten zijn inmiddels mee naar
huis en iedereen weet naar welke groep zij het volgende schooljaar zullen gaan.
De laatste week van het schooljaar is de zonnige week waarin wij het schooljaar feestelijk
afsluiten. Maandagmorgen komen wij samen in de hal en worden er zonnetjes opgehangen
gemaakt door de leerkrachten. Alle kinderen maken die dag zelf ook een zonnetje waarop
ze een wens voor de vakantie mogen schrijven. Maandagavond is het afscheid van groep K
en L.
Dinsdagmiddag gaan wij hapjes maken en is er de
kennismaking met de groep en groepsleerkrachten
van het volgend schooljaar. Woensdag is voor alle
groepen een opruim dag en donderdag is het de
meneer en juffendag. De dag waarop wij onze
verjaardagen vieren met ’s middags een vossenjacht
voor alle groepen.
Om 15.00 uur zwaaien wij alle kinderen feestelijk
uit.
Rana, Leon,Charel,Nick,Daan,Rylan,Arda,Carmen,Pim,Aryan,Quinten,Ezra,Yvette,Laurinda en
Jerry wij wensen jullie een prettige vakantie en veel succes en plezier in groep F of G.
Tenslotte wensen wij iedereen een hele plezierige en zonnige vakantie.
Juf Laurie en meneer Hans.

