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Groep Zon - Maandsluiting 
Op  donderdag 28 juni  is de 
maandsluiting van groep Zon. 
De ouders van groep Zon 
mogen vanaf 14.00 uur komen 
kijken. 
 
Groep Ster en Zon - 
Schoonmaken van materialen 
Voor het schoonmaken van 
materialen vragen we ouders of 
die een zak met was of 
materiaal mee naar huis willen 
nemen! Alvast bedankt voor uw 
hulp! 
 

Sportdag en spelletjesmorgen - Goed schoeisel 
Wilt u ervoor zorgen dat uw kind goede schoenen (geen 
slippers!) en geschikte kleding draagt tijdens de sportdag / 
spelletjesmorgen? Dan blijft het leuk :-) 
 
Groep 3 en 4 - Spelletjesmorgen 
Donderdagochtend 14 juni  is er een spelletjesmorgen voor 
de groepen 3 en 4. Dit jaar op het WVV terrein in verband 
met een renovatie van het Aquilo terrein.  
We lopen  om 8.20 uur  met de leerlingen van school weg en 
starten om 9.00 uur met de spelletjes. Ouders zijn van harte 
welkom om te komen kijken. We lopen met elkaar weer terug 
naar school en de kinderen zijn  om 12.00 uur vrij . Verder is 
het wel fijn voor de kinderen om even extra stukje fruit, een 
boterham en wat drinken mee te nemen. 
 
Bij slecht weer wordt het door de sportcommissie afgelast en 
moeten de kinderen de hele dag naar school. Jammer genoeg 
is het niet mogelijk om dan nog een andere datum te plannen. 
 
Groep 5 t/m 8 - Sportdag 
Donderdag 14 juni  is de sportdag voor de groepen 5 t/m 8. De kinderen worden gewoon  om 8.30 uur 
op school   verwacht en zijn om  ongeveer 13.30 uur vrij  (de tijd is onder voorbehoud, dit kan een half 
uur eerder of later zijn).  Dit gebeuren speelt zich af op het sportpark St. Vitusholt. Een broodje, fruit en 
wat drinken is handig om mee te nemen.  Groep 6, 7 en 8 gaan op de fiets. Groep 5 gaat met de auto.  
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Wanneer de sportdag wegens slechte weersomstandigheden niet door kan gaan, dan vervalt de 
sportdag en wordt het een gewone schooldag. De kinderen moeten dan 's middags ook naar school. 
 
Groep 5 - Schoolreis 
Op  maandag 18 juni  gaat groep 5 naar het eiland Borkum. 
 
Groep 3 en 4 - Schoolreis 
De groepen 3 en 4 gaan  dinsdag 19 juni  op schoolreis naar het Sprookjeshof in Zuidlaren. We 
vertrekken om 9.15 uur en zijn om ongeveer  4 uur weer terug . We komen  gewoon om half 9 op school . 
De kinderen hebben hierover een brief meegekregen. 

 
Jongerencentrum ‘t Spoor 
Alle activiteiten zijn te vinden op  http://jctspoor.nl  en  www.facebook.com/jcspoor . 
 
Deze nieuwsbrief kunt u ook in onze school-app vinden en op onze website. 
Volgende nieuwsbrief: woensdag 27 juni 2018 
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