9 juni 2022
Nieuwsbrief 13
Team
Juf Esther (gr 4a) is herstellende van haar tweede handoperatie. Juf Kristel was al gevraagd
voor een vervanging op een andere school, dus kon zij niet verder in groep 4. Juf Carleen
(ook een bekend gezicht
) doet nu de vervanging van Esther. Esther zal zelf komende
week al weer even op school zijn.
Alice van de administratie is al lange tijd ernstig ziek. Zij ondergaat chemobehandelingen.
Gelukkig hebben we goed contact met haar en als het even kan, komt ze op school voor
een ontmoeting. Mocht u haar een kaartje willen sturen of iets dergelijks, dan kunt u dit
afgeven bij Mirelle die haar vervangt. We zorgen dan dat het bij haar terecht komt.
Formatie
Volgende week vrijdag, 17 juni, komt de formatie voor volgend jaar naar u toe. We starten
met 3 kleutergroepen in plaats van 4. Dit betekent dat we nieuwe groepsindelingen maken.
Geen gemakkelijke klus, en dit doen we zo zorgvuldig mogelijk.
Pleinfeest
Aankomende zaterdag is het pleinfeest. Het begint om 13.00 uur. De kinderen treden om
15.00 uur op. Ik hoop u en uw kinderen daar te zien, zodat we voor alle mensen het mooie
lied ‘wij staan hier sterk’ kunnen zingen.
Kleutervoorstelling
Wat hebben we 1 juni genoten van de kleutervoorstelling. De kleuters van groep 2 zongen en
dansten rondom het thema Water. Een onvergetelijke avond. Het podium is ondertussen
aangepast en groep 8 is naar hartenlust aan het schilderen en knutselen voor hun musical,
wat ook een topper wordt!
Klusavond
De klusavond van afgelopen woensdag viel letterlijk in het water door de regen. We gaan
de komende 2 woensdagavonden weer verder. Speciale dank aan de klusouders die er wel
waren! Er zijn al ramen gelapt bijvoorbeeld!
Voorst Actief
In verband met het Vier Hofsteden Toernooi zijn de activiteiten van Voorst Actief
morgenmiddag geannuleerd. Er is een nieuwe datum gepland, dit is vrijdag 17 juni van 14:30
tot 15:15 uur.
Aanmelden broertjes/zusjes
Heeft uw kind een broertje of zusje dat nog niet bij ons is aangemeld? Dan zouden wij het fijn
vinden om uw kind(eren) alvast op onze lijst te zetten. U mag hiervoor een email sturen naar
juf Mirelle van de administratie (a.klunder@skbg.nl). Vermeldt hierbij de naam en
geboortedatum van uw kind. U ontvangt dan van Mirelle een bevestiging van de voorlopige
aanmelding. Op deze manier kunnen wij alvast een plekje voor uw kind vrijhouden en
rekening houden met hun komst.
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Maandelijks beluurtje jeugdverpleegkundige
Op maandag 13 juni a.s. van 13:30 tot 14:30 uur houdt jeugdverpleegkundige Patricia Klein
Rouweler een telefonisch spreekuur voor ouders met vragen over hun kinderen, zoals meten,
wegen, ogen- en oren controles en eventuele opvoedingsvragen. Mocht dit tijdstip niet
uitkomen dan is Patricia ook per email bereikbaar. Zij neemt dan contact met u op. Voor de
contactgegevens verwijzen wij u naar de bijlage van deze nieuwsbrief.

Datum:
16-06-2022
23-06-2022
30-06-2022
07-07-2022
07-07-2022
11-07-2022 t/m
19-08-2022
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Agenda
Gebeurtenis:
13:45-14:30 Swim2Play groepen 6
Studiedag, alle kinderen vrij
13:45-14:30 Swim2Play groepen 6
13:45-14:30 Swim2Play groepen 6
19:00-21:30 Klusavond
Zomervakantie
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