
 

Agenda: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maandag 8 juni: 

Vanaf vandaag is de schooltandarts weer op 

school. 

 

Dinsdag 9 juni: 

De groepen 8 hebben een fietsexamen. 

 

Woensdag 10 juni:  

 

Donderdag 11 juni:  

Tamtam 37 verschijnt. 

 

Vrijdag 12 juni:  Studiedag.  

De school is dicht. Er is geen opvang mogelijk 
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Afsluiting thema Kunst peuters en kleuters 

 
Zoals u vast al gezien heeft zijn de peuter en kleuter groepen hard aan het 

werk aan het thema ‘Kunst’ 

Op maandagochtend 15 juni  bent u om 8.45 u van harte welkom om de 

gemaakte kunstwerkjes te komen bewonderen. 

Er zal in elke kleutergroep en in het speellokaal een tentoonstelling te zien 

zijn. U kunt dan een route lopen langs alle kleutergroepen en het speello-

kaal. 

 

U komt toch ook!? 

Schoolfoto’s 
 

De fotograaf heeft de bestelde foto’s op school 

gebracht. U heeft de foto’s inmiddels via uw 

kind of de leerkracht van uw kind ontvangen. 

Sommige ouders is het nog niet gelukt de fo-

to’s te bestellen. Met de fotograaf is afgespro-

ken dat we nog een tweede ronde doen om de 

foto’s te bestellen. 

U kunt nog foto’s bestellen van maandag 8 t/m 

zondag  14 juni.  

Dit kunt u doen met dezelfde inloggegevens die 

u eerder hebt ontvangen. Na 14 juni is het be-

stellen van de foto’s echt niet meer mogelijk. 

Verjaardagen: 
 

06-06 Ghelaysha Liesdek 6A 

06-06 Venitsha Lieverse 6A 

08-06 Layan Al-Mosul 4B 

09-06 Elyah Breidel 6B 

09-06 Miriño Volney 1/2B 

10-06 Deshaun Berggraaf 1/2D 

10-06 Gichaira Esajas 7A 

10-06 Malyka Mohammad 3A 

10-06 Yaakutu Ahmed 8B 

12-06 Hafsa M'Rabet 5/6 
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