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Welkom in groep 1/2b
Zakaria is vandaag begonnen in groep 1. Welkom Zakaria!
Media atelier Delfshaven Ontdek je talent!
Alle leerlingen van groep 5 t/m 8 krijgen vandaag of morgen een folder mee naar huis. Hierin staan
cursussen voor jong en oud. Op www.mediaatelierdelfshaven.nl vindt u meer informatie.
De groepen 1/2 hebben schoenendozen nodig
Wilt u uw kind een schoenendoos mee naar school geven alstublieft?
De kinderen hebben die nodig voor ons familiemuseum.
Wij bouwen een brug tijdens onze techniekochtend
Op woensdag 29 mei gaan alle leerlingen in alle groepen verschillende bruggen maken. In
circuitvorm maken we bruggen van knexx, kapla, of ander materiaal.

Schoolfotograaf
Denkt u aan het bestellen van de foto’s van uw kind(eren?
Ouderkamer
Gisteren werd er in de ouderkamer over de nieuwe visie van de school
besproken met de ouders. Daarna zal juf Fatma deze nieuwe visie
tijdens koffieochtenden nog met ouders doornemen. Volgende week
wordt die in de leerlingenraad door genomen.

AVONDVIERDAAGSE DELFSHAVEN 17,18,19,20 JUNI 2019

Ook dit jaar is er weer een avond4daagse in Delfshaven. Wij doen hieraan mee samen met vele
andere basisscholen uit Delfshaven. Bij de avond4daaagse wandelen de kinderen vier avonden
achter elkaar routes van 5 kilometer. Als ze alle wandelingen maken krijgen ze aan het einde een
welverdiende medaille. De kosten voor deelname bedragen € 2,50 per kind. U moet uw inschrijving
vóór donderdag 30 mei bij de school hebben ingeleverd en betaald!!!
Contact persoon: Juf Fatma

Schoolvakanties 2019-2020
Hieronder ziet u het overzicht van onze schoolvakantie van volgend schooljaar 2019-2020
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasweekend
Meivakantie, incl. Koningsdag
Hemelvaartsdag
2e Pinksterdag
Zomervakantie

21-10-19 t/m 25-10-19
23-12-19 t/m 03-01-20
24-02-20 t/m 28-02-20
10-04-20 t/m 13-04-20
27-04-20 t/m 08-05-20
21-05-20 t/m 22-05-20
01-06-20
20-07-20 t/m 28-08-20
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Groep 4 naar de kinderboerderij

Kinderkoor Moza treedt op bij Grounds

Techniekochtend thema: wij bouwen een brug!
Hemelvaart alle kinderen zijn vrij
Alle kinderen zijn vrij

Suikerfeest
Studiedag alle kinderen zijn vrij
Alle kinderen zijn vrij

