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4 JUNI: OCHTEND– en AVONDVIERDAAGSE
Ook dit jaar doen de
groepen 3 t/m 8 mee aan
de avondvierdaagse.
Hiervoor krijgen alle kinderen die zich hebben
opgegeven nog te horen
wat het startnummer is en
hoe laat ze op het veld moeten zijn. Op de Pr. Beatrix-school zorgen
we altijd dat er minimaal één leerkracht mee loopt, zodat alles soepel verloopt. We hopen met elkaar een fijne avondvierdaagse te
hebben!
Voor de groepen 1 en 2 is er elke ochtend een tocht door de wijk.
Op ma, di. en woe om 8.45 uur en op do om 11.00 uur! Zo zijn we
met de hele school bezig met de vierdaagse!

ACTIVITEITENKALENDER

TEAMWETENSWAARDIGHEDEN

21 mei
21 – 25 mei
23 – 25 mei
23 en 24 mei
4 – 7 juni
Vr. 8 juni
Do. 14 juni
Wo. 20 juni
Ma. 25 juni
Di. 3 juli

Meester de Boer is momenteel goed aan het
herstellen. Hij geeft nu al 2 dagen in de week
helemaal les en daarnaast halve dagen. We
zijn ook blij dat hierdoor de combinatie 4/5 extra uit elkaar kan worden gehaald en hij les
geeft aan groep 4.
Juf Hanneke Jansen hoopt 6 juli te gaan trouwen. Ze is nu druk met de voorbereidingen en
we wensen haar een goede tijd in de voorbereidingen naar die dag.

IN DIT NUMMER:
Ontbijt en koningsspelen
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Pinkstervakantie
Vrij groepen 1 – 4
Kamp groep 8
Schoolkorfbaltoernooi
Ochtend– en Avondvierdaagse
Groepen 1 – 4 vrij
Schoolreis 1 - 7
Afscheid meester v.d. Weerd
Contactavond
10.45 uur. Groepen
doorschuiven
Schoolfeest (verjaardagen)
Schoonmaakavond
Trouwdag juf Hanneke Jansen
Afscheid groep 8

MAANDTEKST JUNI:
“De Here hoort als ik tot Hem roep!” Psalm 4: 4b
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23 EN 24 MEI: SCHOOLKORFBAL
Op woensdagmiddag 23 mei om 17.00 uur start het schoolkorfbaltoernooi voor de groepen 5 en 6. Er wordt gespeeld in 4-tallen. Op donderdagavond 24 mei is er vanaf 18.00 uur het toernooi voor groepen
7 met 4-tallern. Alle wedstrijden zijn op het sportcomplex de Groene
Velden aan de Wageningselaan. Supporters zijn natuurlijk welkom.

23—25 MEI: KAMP GROEP 8
Deze keer gaan de leerlingen van groep 8 heel echt op kamp: Ze overnachten in tenten. Op de fiets gaan ze op woensdag naar camping de Heijgraaf in Woudenberg. De
camping ligt dicht bij het Henschotermeer en bij mooi weer kunnen ze op het strand en
in het water genoeg beleven. Met de groep gaan juf Schoeman, juf Van NieuwAmerongen, juf v.d. Bunt en de stagemeesters Remco en Gerben mee. Woensdag
vertrekken ze rond 10.00 uur en op vrijdag hopen ze rond 15.30 uur weer terug te zijn.

DO 14 JUNI: SCHOOLREISDAG
Op deze dag hebben alle leerlingen een schoolreisje behalve de groep 8 leerlingen want die zijn al op kamp
geweest. De jongste 3 groepen gaan met de bus naar het land van Jan Klaasen in Braamt bij Doetinchem. Dit is
altijd een belevenis met de poppenkastvoorstellingen en de vele spel mogelijkheden zowel binnen als buiten.
De groepen 4, 5 en 6 gaan naar de Spelerij in Dieren. Dit is geen gewone speeltuin maar een speeltuin met bijzondere toestellen. Voor groep 4 wordt een voorstelling gegeven, kunnen de kinderen stokbrood bakken en is er
de uitvinderij.
Voor groep 7 is er deze keer een schoolreis met de trein. Per fiets vertrekken ze vanaf school naar station Veenendaal-de Klomp. Binnenkort horen de leerlingen de definitieve bestemming.
De tijden zijn:
Groepen 1, 2 en 3 naar het land van Jan Klaassen
Vertrek:9.00 uur
Groepen 4, 5 en 6 naar de Spelerij en uitvinderij
Vertrek 9.00 uur
Groep 7 gaat met de trein
Vertrek 8.15 uur
Verdere informatie over de schoolreizen komt begin juni.

Terug: 15.15uur
Terug: 16.15 uur
Terug: 17.00 uur

GROEPSVERDELING KOMEND CURSUSJAAR
In de vorige nieuwsbrief stond al kort aangegeven dat er de komende cursus 5 groepen zijn: 1, 2/3, 4/5, 6/7 en
8. Omdat we met onze formatie maar 5 groepen mogen maken is dit een logische verdeling want dan is er geen
enkele groep boven de 25 leerlingen. Welke leerkracht welke groep krijgt is nog niet helemaal bekend omdat er
binnen de 5 GAVE-scholen momenteel een sollicitatieprocedure loopt want er zijn een aantal vacatures.

NIEUWE INRICHTING SCHOOLPLEIN
Er is een plan gemaakt voor een groot plein met diverse spelmogelijkheden
tussen de Pr. Beatrixschool en Alex. Dit is versneld door de stormschade
waardoor het dak van de fietsenstalling bij Alex niet meer bruikbaar is. In de
voorjaarsvakantie is de fietsenstalling al afgebroken. In de paasvakantie is de
klimtoren geplaatst en nu is voor en in de meivakantie verder gewerkt om een
aantrekkelijk plein te krijgen met speelvelden, klimtoestellen, een natuurspeeltuin en een renbaan waar de kinderen van beide scholen veel plezier aan beleven. De levering van een nieuw klimtoestel duurt helaas nog enkele weken.

Volgende nieuwsbrief verschijnt D.V.
Vr. 29 juni 2018
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UITSPRAAK VAN DE MAAND
Meisje uit groep 3 zegt: “Op een klok kun je de tijd kijken als je te
laat bent”.
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