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Beste ouders,
De laatste periode tot aan de zomervakantie is aangebroken.
Een periode waarin nog veel leuke dingen op het programma staan.

Hulp voor schoonmaken gezocht
Op woensdag 29 juni van 12.30-14.00u willen we graag onze materialen en klassen
schoonmaken. We kunnen hierbij uw hulp als ouder gebruiken. Mocht u tijd hebben,
dan
kunt
u
dit
doorgeven
aan
de
leerkracht
van
uw
kind.

Vakanties en studiedagen
Hieronder vindt u de vakanties en de studiedagen van het team waarop de kinderen
vrij zijn:
Vakanties
Herfstvakantie
Kerstvakantie

24 t/m 28 oktober 2022
26 december 2022 t/m 6 januari 2023

Voorjaarsvakantie
Koningsdag
Goede Vrijdag en Paasmaandag
Meivakantie

27 februari t/m 3 maart
zit in de meivakantie
7 t/m 10 april 2023
22 april t/m 5 mei 2023

Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

18 en 19 mei 2023
29 mei 2023
10 juli t/m 18 augustus 2023

betrokken

|

vertrouwen

Studiedagen
16 september 2022
10 oktober 2022
21 november 2022
6 december 2022
3 februari 2023
17 maart 2023
6 april 2023
17 mei 2023

|

creatief

|

verantwoordelijkheid

Alle kinderen vrij; ook geen opvang
Alle kinderen vrij
Alle kinderen vrij
Kinderen groep 1 t/m 4 vrij
Alle kinderen vrij
Alle kinderen vrij
Kinderen groep 1 t/m 4 vrij
Kinderen groep 1 t/m 4 vrij

Kind op maandag
13 t/m 17 juni: Kom maar op!
Deze week lezen we het verhaal van David en de reus Goliat. We denken
met de kinderen na over wat (of wie) hen moed geeft. Als iets heel
spannend is, als je misschien nauwelijks een stap durft te zetten… wie of
wat zorgt dan voor dat je het toch kunt doen?
20 t/m 24 juni: Help je mij?
David moet vluchten voor koning Saul. Zijn vrouw Michal helpt
hem te ontsnappen. Met de kinderen denken we deze week na
over wie hen helpen. Dat kunnen mensen zijn die je goed kent
en waar je het van verwacht. Maar soms word je ook geholpen
door iemand van wie je het niet had verwacht. Hoe ervaren de
kinderen dat?
27 juni t/m 1 juli: Waar ben je veilig?
David moet vrezen voor zijn leven. Waar is hij veilig voor koning Saul? Bij
de profeet Samuel vindt hij een veilige plek en zijn vriend Jonatan
waarschuwt hem, zodat hij kan vluchten. Aan de hand van de verhalen
denken we na over ‘je veilig voelen’.
4 t/m 8 juli: Aan jou de keus
Deze week horen we de laatste verhalen over koning David en
Saul. David wordt achtervolgd en krijgt de kans om Saul iets aan
te doen. David kiest ervoor om dit niet te doen en dat is
misschien een verrassende maar mooie keus.

Je talent is wie je bent!
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Kalender
Lied van de maand juni: 704 Dank, dank nu allen God
Klik hier om het lied te luisteren.

13 juni
15 juni
20 juni
24 juni
27 en 30 juni
1 juli
5 juli
7 juli
8 juli

Je talent is wie je bent!

MR-vergadering
Open inloop groep 3-8
Studiedag; alle kinderen vrij
Rapport 2 mee naar huis
Facultatieve rapportgesprekken
Hart voor school (afsluiting)
Berghjournaal
Musical en afscheid groep 8
Doorschuifmoment
12 .00 uur start zomervakantie t/m 19 augustus

