MAANDINFO
Dinsdag 25 juni
Woe. 26 juni en 3 juli
Vrijdag 28 juni
Di. 2 en do. 4 juli
Woensdag 10 juli
Vrijdag 12 juli
Maandag 15 juli
Donderdag 18 juli
Vrijdag 19 juli
Vrijdag 19 juli

20 juni 2019

Schoolreis gr. 1 t/m 7
Expressie circuit voor groep 5 t/m 8
Rapport mee naar huis voor groep 1 t/m 7
10 minutengesprekken voor groep 1 t/m 7
Ouder bedankochtend. Meer informatie volgt nog middels een
aparte uitnodiging.
Zomerfeest
Afscheidsmusical groep 8
Wisselmiddag
Playbackshow
Start zomervakantie om 12.00 uur
~ Schoolnieuws ~

10 minutengesprekken
Na aanleiding van het rapport wat u op vrijdag 28 juni ontvangt van uw kind(eren), staat de laatste
ronde 10 minutengesprekken voor dit schooljaar weer gepland. Ditmaal vinden deze op dinsdag
(middag en avond) 2 juli en donderdag (middag) 4 juli plaats.
De ouders van de kinderen van groep 8 hoeven niks meer in te plannen. Voor hen heeft het
eindgesprek al plaatsgevonden en het rapport krijgen ze bij het afscheid uitgereikt.
De intekenlijsten voor de 10 minutengesprekken liggen vanaf maandag 24 juni weer in de centrale
hal. Verzoek om uzelf weer in te tekenen!

Groepsformatie (groepsindeling) voor schooljaar 2019-2020
In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat we achter de schermen druk bezig zijn met de
groepsformatie/ groepsindeling. We hebben toen aangegeven dat we hoopten dit binnen twee
weken definitief bekend te kunnen maken. Dit is echter niet gelukt, omdat het toch nog iets meer tijd
vergde. Via deze weg wil ik u laten weten dat u begin volgende week de definitieve groepsformatie/
groepsindeling in een aparte brief van ons ontvangt. Hopend u voor nu voldoende te hebben
geïnformeerd.

Korfbaltoernooi
Op zaterdag 29 juni doen wij met 9 teams mee aan het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi bij Tiel ’72.
Deze dag spelen de leerlingen uit de groep 3 t/m 8 meerdere wedstrijden tegen kinderen van
dezelfde leeftijd, maar van een andere school uit Tiel. Veel sportief plezier gewenst allemaal! De
leerlingen die zich hiervoor opgegeven hebben, zijn al nader geïnformeerd. Heeft u zin om deze dag
De Moespot aan te moedigen?! Om 9.00 uur starten de wedstrijden.

Informatie vanuit de ouderraad (OR)
Nog maar een paar weken en dan is het weer zover…. Het Zomerfeest!
Op vrijdag 12 juli 2019 barst het feest los. De voorbereidingen zijn in volle gang.
Op het raam van het BSO-lokaal hangt weer het welbekende schema waar jullie kunnen inschrijven
om te helpen bij één of meerdere activiteiten.
Voor de nieuwe ouders/verzorgers: bij het zomerfeest hebben we veel hulpouders nodig om
bij de spellen en de verschillende eet- en drinkkraampjes te staan.
Het feest is van 17.00 uur tot 20.00 uur en de tijd is verdeeld in blokken van een uur. Voor elk uur
apart kunt u zich inschrijven. Uit het schema dat is opgehangen blijkt hoeveel hulp er nodig is per
onderdeel. Met elk uurtje hulp zijn we heel blij!
Zonder hulpouders kunnen we geen feest vieren met elkaar.
Heeft u nog oude witte lakens liggen? Deze kunnen we
gebruiken, om griezelige dingen mee te doen. Lever ze in bij één
van ons!
Verder zijn we op zoek naar een (kleine) vriezer die we mogen
lenen. We hopen natuurlijk op mooi weer en dan zetten we heel
graag ijsjes op het menu 😊. We horen graag van u als u ons
hiermee kunt helpen.
Vragen? Spreek één van ons gerust aan!
Alvast hartelijk dank voor jullie hulp,
wij kijken er al naar uit!

~ Overig nieuws ~
Workshop programmeren bij bibliotheek Rivierenland
Op donderdag 20 en 27 juni is er een workshop Programmeren met MicroBit
voor kinderen vanaf 8 jaar. Studenten van het ROC geven deze gratis workshop
en begeleiden de kinderen één op één.
Hiervoor dient u, uw kind wel even op te geven via de website van de bieb. De
workshops kunnen los van elkaar gevolgd worden.
Voor meer informatie zie https://bit.ly/2JS9pZW

Voordelig met de trein
Een dagje uit met het hele gezin? Kijk eens op Goedkooptreinkaartje.nl of u kunt besparen en maak er een fijne
zomervakantie van!
Meer informatie vindt u via: www.goedkoop-treinkaartje.nl

