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Locatieberichten 
 

Sparen voor Jantje Beton 

Elke woensdag wordt in de groepen gespaard voor Jantje 

Beton. 
Hartelijk bedankt voor uw gift! 

 

Klassenberichten 
 

Groep 1/2 

Door Mahnaz Heygharnejadi 

 Als de bel om half 9 gaat, willen wij u verzoeken om uw 
kind gedag te zeggen zodat wij kunnen starten. 

 We hebben deze week € 0,60 opgehaald voor het 
goede doel Jantje Beton. Hartelijk bedankt voor de 
bijdrage. 

 Wat was het warm deze week! Gelukkig zochten we de 
verkoeling op door met water te spelen en in de scha-

duw te picknicken. Sproeien met een plantenspuit is 
altijd een succes op het schoolplein bij hete dagen. 

 Op woensdag 26 juni zijn wij op schoolreis naar 
KidzCity gegaan. Het was net zoals voorgaande jaren 

dankzij onze hulpouders een succes. Op de website van 
de school, bij onze groep, staan er al foto's van! 

 Op dinsdag 25 juni is Mariam 6 jaar geworden en 

Mickey werd op donderdag 27 juni 4 jaar. Allebei van 
harte gefeliciteerd! 

 Wilt u kleding van school mee terugnemen? We hebben 
steeds minder kleding op voorraad voor de ongelukjes. 

 

Groep 7/8 

Door Margo Leter 

 Niet alle ouders hebben een rapportbriefjes ingeleverd. 
 Iedere leerling moet komende vrijdag een tasje mee-

nemen om de werkjes van het afgelopen schooljaar 

mee te kunnen nemen. 
 Wij zijn aan de laatste lessen bezig uit onze werk-

boekjes. 
 Huiswerk groep 7: Maandag Redactieblad 33 som 6 t/m 

10 afmaken. Dinsdag Redactieblad 34 som 1 t/m 5 en 
donderdag 6 t/m 10. 

 Huiswerk groep 8: Maandag Redactieblad 33 som 6 t/m 
10 afmaken. Dinsdag, Redactieblad 34 som 1 t/m 10. 
Woensdag Raak 17 t/m zin 12 maken. 


