Nieuwsbrief 14 mei 2018
Onze agenda.
Dinsdag 15 en 23 mei
Donderdag 17 mei
Maandag 21 mei
Dinsdag 22 mei
Vrijdag 25 mei
28 mei t/m 22 juni

- Voetbalclinic
- MR vergadering, start om 20.00 uur.
e
- Kinderen vrij i.v.m. 2 Pinksterdag
- Kinderen vrij i.v.m. studiedag
- Groep 8 slaapt op school
- Toetsweken

Beste ouders/verzorgers,
In deze korte Nieuwsbrief vindt u onder andere informatie over het schoolreisje, de organisatie van volgend
schooljaar en wat te doen als een kind ziek is.
De volgende Nieuwsbrief zal op 11 juni verschijnen.

Schoolreisje
Het schoolreisje was een enorm succes, het weer was super en de kinderen hebben zich enorm vermaakt. Voor
elk kind was er genoeg te doen en van groep 1 tot en met groep 8 was het genieten van een heerlijke dag!

Voetbalclinic
Op dinsdag 15 mei en woensdag 23 mei hebben de kinderen van groep 3 t/m 8 een voetbalclinic op het
voetbalveld van Unitas. De groepen lopen hier met de leerkracht naar toe.
Om niet al te veel tijd met het omkleden verloren te laten gaan, is het handig om uw kind deze dag in
trainingspak naar school te laten gaan. Heeft uw kind voetbalschoenen, dan mogen ze deze meenemen.
Hieronder vindt u de planning van de clinics.
Dinsdag 15 mei:
09:00 - 10.00 uur
10.00 - 11.00 uur
11.00 - 12.00 uur
12.30 - 13.30 uur

groep 7b-8
groep 3a en 3b-4a
groep 4b-5
groep 6-7a

Woensdag 23 mei:
09.00 - 10.00 groep 3/4/5
10.30 - 11.30 groep 6/7/8

Organisatie volgend schooljaar
Op dit moment zijn we al bezig met de organisatie voor volgend schooljaar. Het is hard werken om er voor te
zorgen dat we ook volgend schooljaar een goede groepsverdeling maken. Ook de ontwikkeling van de
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kalender en de schoolgids is een belangrijk onderdeel van dit proces. Op de algemene ouderavond op 19 juni
krijgt u hier meer informatie over. De uitnodiging voor deze avond volgt nog.

Ziek is ziek, thuis blijven
We willen graag het volgende met u delen: Met regelmaat worden kinderen ’s morgens ziek de klas in
gebracht. Dan vertelt een ouder er bij dat het kind in het weekend al ziek was, diarree heeft of de afgelopen
nacht moest overgeven. Vaak zeggen ouders dat het kind zelf zo graag naar school wil, dat ze daarom hun
kind toch brengen. Dan zeggen ze nog: “als het niet gaat, bel je maar.” Deze ouders realiseren zich
onvoldoende wat dit voor ons en de andere kinderen betekent. We moeten hun kind extra in de gaten
houden. Als we moeten gaan bellen, zijn we uit de klas weg. Helaas moeten we vaak meerdere telefoontjes
plegen voordat we iemand te pakken krijgen. Soms moeten we de klas of het toilet schoonmaken als er
bijvoorbeeld is gespuugd. Het kind zelf loopt met rode konen rond, hoest de hele tijd of zit veel op de wc. We
vragen u daarom om uw kind thuis te houden wanneer het ziek is.

Verjaardagen in komende periode
18 mei
26 mei
31 mei
1 juni
6 juni
7 juni
9 juni

Judy Eckstein
Alicia Swinkels
Gijs van Zuijlen
Hamid Koek
Benjamin Lap
Ylore Bulen
Guus Jansen

Groep 2/3
Groep 1
Groep 2/3
Groep 7/8
Groep 7/8
Groep 1
Groep 3/4

Team De Laak
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