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3 juni
4 juni
5 juni
6 juni
10 juni
11 juni
25 juni
4 juli
5 juli

Studiedag
Kunstmenu groep 7/8
Kunstmenu groep 3/4
Schoolreis groep 1 t/m 7
Tweede Pinksterdag
Kunstmenu groep 1/2 en 5/6
10 minuten gesprekken
groep 1 t/m 7
Rapporten mee
Laatste schooldag om 12 uur uit.

Formatie
We zijn het schooljaar alweer aan het afronden.
Zoals gebruikelijk hoort daar ook weer een
formatieproces bij.
De groepsindeling is bekend. We kunnen komend
schooljaar 7 groepen formeren:
Groep 1-2
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8
Vacatures
Afgelopen maand hebben juf Cynthia van Beers, juf
Mireille Sitters en juf Helma van Oorschot
aangegeven dat zij een baan bij een andere stichting
hebben aanvaard. Een nieuwe uitdaging, dichter bij
hun woonplaats. Een hele mooie uitdaging voor hen,
maar we gaan ze enorm missen!!!
Op dit moment hebben we dan ook vacatureruimte
op de Singel.
Omdat we vacatures hebben, kunnen we nog niet
aangeven welke leerkracht er gekoppeld wordt aan
een groep. We doen ons uiterste best om dit zo
spoedig mogelijk rond te krijgen. U hoort het zodra
het bekend is.

Kunstmenu
In juni gaan de groepen 1 t/m 6 naar het theater in
Breda en groep 7/8 gaan naar De Kring in
Roosendaal. Alle groepen zullen een
dansvoorstelling bezoeken. We gaan met de bus. Het
kan zijn dat we wat later terug zijn of dat sommige
groepen eerder vertrekken dan 13.00 uur.
Hieronder volgen de tijden:
4 juni: groep 7/8 13.30 -14.15 uur
5 juni: groep 3/4 10.00-11.00 uur
11 juni: groep 1/2 10.00-11.00 uur
11 juni: groep 5/6 10.30-11.30 uur: zijn rond 12.10
uur terug op school. De kinderen kunnen dan
gewoon naar de overblijf. Als uw kind thuis gaat
eten, mag u kind wat later terug zijn op school als de
tijd te kort is om te eten.
LET OP: groep 7 en 8 eten dinsdag 4 juni allemaal op
school o.l.v. de leerkracht. Zij vertrekken om 12.45
uur met de bus. Ze zijn misschien iets later dan 15.00
uur terug op school.
Op school is er n.a.v. deze dansvoorstelling nog een
afsluitende les en deze is voor groep 1 t/m 4 op 12
juni en voor groep 5 t/m 8 op 27 juni.
Hulp gezocht
We zijn nog op zoek naar ouders die op de
woensdagen na een vakantie willen helpen met de
luizencontrole. U kunt zich aanmelden bij juf
Helma(h.v.oorschot@dewaarden.nl) of bij .Thea
Versteeg. We willen Sandra Mollema bedanken voor
haar inzet de afgelopen jaren!
10 minuten gesprekken groep 1 t/m 7
Op dinsdag 25 juni staan de laatste
10 minuten gesprekken gepland. De leerkracht kan u
uitnodigen voor een gesprek. Heeft u voor 17 juni
geen uitnodiging gehad dan kunt u zich vrij voelen
om een gesprek in te plannen. U krijgt t.z.t. een
uitnodiging via Parro vanaf wanneer u kunt
inschrijven. De ouders groep 7 graag wel allemaal
een gesprek inplannen i.v.m. het bespreken van de
plaatsingswijzer.
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Vakantierooster en studiedagen!!
Nogmaals het vakantierooster. We hebben twee
studiedagen gepland: vrijdag 6 december en
maandag 4 mei. Deze zijn nog onder voorbehoud.
Dit betekent dat de meivakantie van 20 april t/m 5
mei duurt!
Vrije middagen: 20 december, 21 februari en 10 juli.
Waardendag: vrijdag 4 oktober 2019
Herfstvakantie: 14 t/m 18 oktober 2019
Kerstvakantie:23 december t/m 3 januari 2020.
Voorjaarsvakantie: 24 t/m 28 februari 2020
Goede Vrijdag + 2e Paasdag: 10 & 13 april 2020
Meivakantie: 20 april t/m 5 mei 2020
Bevrijdingsdag: 5 mei 2020
Hemelvaart: 21 + 22 mei 2020
2e Pinksterdag: 1 juni 2020
Zomervakantie: 13 juli t/m 21 augustus 2020
Schoolreis
Op donderdag 6 juni gaan de groepen 1 t/m 7 op
schoolreisje. Alle groepen worden om 8.30 uur op
school verwacht. We starten in de klas en zullen als
iedereen aanwezig is rond 8.40 uur vertrekken. Alle
groepen krijgen een lunch met wat te drinken.
Groep 1 t/m 4:
Deze groepen gaan naar Plaswijckpark in Rotterdam.
Graag in een tas een pauzehapje voor de ochtend
meegeven en extra drinken. Bij mooi weer kunnen
de kinderen gebruik maken van een
watersplashtoestel. Wilt u hiervoor zwemkleding,
zonnebrandcrème en zwemschoenen meegeven? Zij
zijn om 16.00 uur weer terug op school. Graag geen
zakgeld meegeven!
Groep 5, 6 en 7
Zij gaan naar Drievliet. Graag een pauzehap voor de
morgen en extra drinken meegeven voor deze dag.
Zij zijn rond 17.00 uur terug op school. Advies
bedrag zakgeld € 5,-.
Regiofinale schoolvoetbaltoernooi
Tijdens de voorrondes bij De Fendert had het
schoolteam bestaande uit leerlingen van groep 7-8
zich geplaatst voor de regiofinale. Hier waren de
kinderen erg blij mee. Op woensdag 15 mei was het
dan zover. De kinderen hebben hun beste beentje
voorgezet, maar de concurrentie was ook sterk.
Uiteindelijk na een gezellige sportieve middag is dit
team op een 6e plaats geëindigd (van de 20 teams).
Hier mogen zij erg trots op zijn! Goed gedaan heren

en een bedankje aan Marco Boertjes die het team
begeleid heeft.

Wil jij graag een muziekinstrument leren bespelen?
Kom naar de Open Dag op 22 juni of 29 juni!!!
Iedereen, jong en oud, die eens een
muziekinstrument wil proberen, informatie wil over
cursussen, een proefles wil afspreken of gewoon
eens wil komen kijken hoe dat nu in zijn werk gaat
met instrumentale muziekles is van harte welkom.
In Zevenbergen kun je de volgende instrumenten
gaan proberen: cello, dwarsfluit, contrabas, gitaar,
elektrisch gitaar en basgitaar, viool, keyboard, piano,
blokfluit, slagwerk en drums.
In Willemstad: piano, blokfluit, cello, dwarsfluit,
slagwerk en drums, gitaar, basgitaar en elektrisch
gitaar.
Tijdens de Open
Dag in Willemstad
houdt
slagwerkdocent
Sander Berkvens
met zijn leerlingen
een
voorspeelmiddag
waar iedereen welkom is. Natuurlijk is er tijd
tussendoor voor informatie of om achter de drums
eens iets te proberen.
De Open Dag wordt gehouden op zaterdag 22 juni in
basisschool Willem de Zwijger te Willemstad van
14.00 tot 16.00 uur
Op 29 juni in basisschool De Neerhof te Zevenbergen
van 14.00 uur tot 16.00 uur.
Graag tot ziens!
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Jarigen juni
3 juni Faas van Wanrooy
4 juni Dex Nolen
4 juni Liv Nolen
12 juni Dylan Groeneveld
13 juni Jenna Verkaik
13 juni Romee Verkaik
15 juni Eame Kegel
16 juni Niels van der Hoek
22 juni Serena van Wijk
26 juni Yordanos Bahlibi Yowhanns
26 juni Elise van der Giesen
We wensen jullie een fijne verjaardag!
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