Weekkaart-nieuwsbrief maandag 17 juni—vrijdag 21 juni 2019
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WEEKKAART
NIEUWSBRIEF
MAANDAG 17 JUNI 2019
VRIJDAG 21 JUNI 2019

Samen leren voor morgen!

Leerling aanmelden? Vragen?
Directeur is van maandag t/m donderdag tot 18.00 uur bereikbaar: 0619460013.

MAANDAG 17 JUNI
De leerlingen van groep 3 t/m 5 gaan vandaag op schoolreis.
DINSDAG 18 JUNI
Vandaag komt de schoolfotograaf langs. (Zie bericht).

WOENSDAG 19 JUNI

DONDERDAG 20 JUNI
De leerlingen van groep 1 en 2 gaan vandaag op schoolreis.

VRIJDAG 21 JUNI

Bijzonderheden/aankondigingen
Mooie schoolfoto!
Voor het laatste is een schoolfoto gemaakt van de hele ‘schoolbevolking’ van Den Velde.
De foto is voor 5 euro te koop en te bestellen via school. De foto is niet te bestellen via de website.
Het voorbeeld hangt in de hal. De foto moet contant betaald worden.
(Zie voorbeeldfoto. Wordt meegestuurd met de weekkaart.
Uitzwaaien basisschool Den Velde
In het nieuwsbriefgedeelte staat informatie over hoe wij OBS Den Velde gaan ‘uitzwaaien’.
Het nieuwe schooljaar starten wij immers in het schoolgebouw in Radewijk.

Voor data etc. zie de kalender op www.obsdenvelde.nl

1

Weekkaart-nieuwsbrief maandag 17 juni—vrijdag 21 juni 2019

Wensboom
Een hele tijd geleden hebben de kinderen wensen voor een ander opgeschreven voor de wensboom. Wij hebben bij deze wensen verschillende activiteiten bedacht. De kinderen hebben we
gevraagd wat ze de leukste wens vonden om te gaan doen. Vorige week dinsdag was de 1 e ronde en die was een groot succes. Komende dinsdag is de laatste keer. Voor sommige activiteiten
vragen we skelters of trekkers mee te nemen of passende kleding te dragen. In het onderstaande overzicht staat waar de kinderen zijn ingedeeld en wat ze eventueel mee moeten nemen.
Wensboom programma dinsdag 18 juni ’19
13.30 - 14.30 uur
Manege, paardrijden
De kinderen zorgen voor een lange broek en laarzen
Tess Sophie Fay Nyna Evelien Justin Yaron Sytse
Swieze, dieren knuffelen;
Vervoer; 3 auto’s Wie kan er rijden?
Giulietta Jasmijn Iris Stijn Marij Sven Kris Suze Djomi Daniek Jura Noud en Saar
Voetbaltraining
De kinderen zorgen voor sportieve kleding.
Stef Nina Jarno Lotte Maik Niels Leon Giulian Rodi Perr en Tygo

Naar de nieuwe groep!
Het is een jaarlijkse traditie, dat leerlingen tegen het einde van het schooljaar, doorschuiven naar de nieuwe groep voor het komende schooljaar. Dit jaar is dat heel bijzonder, omdat we naar het schoolgebouw in Radewijk moeten.
De eerste doorschuifbijeenkomst is woensdag 26 juni a.s. Samen met de leerlingen
van ‘t Kompas, vormen onze leerlingen ‘de nieuwe groep’ op De Ravelijn.
(Graag zelf halen en brengen bij ‘t Kompas in Radewijk.
De leerlingen van groep 8 worden gewoon op Den Velde verwacht en krijgen les van juf
Wilna!
ATTENTIE—ATTENTIE
Het tweede doorschuifmoment is op vrijdag 5 juli. De leerlingen worden dan van 9.30
uur tot 12.00 uur op ‘t Kompas verwacht. Om te voorkomen dat leerlingen dan nog gehaald en gebracht moeten worden naar onze school, is besloten dat de leerlingen ‘s middags niet naar school hoeven.
(Zoals eerder gemeld zijn de leerlingen van groep 8 vrij op vrijdag 5 juli!)
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Dansen met Kim
De kinderen zorgen voor sportieve kleding
Koen V LoÏs Joshua Sem Cati Elijah Koen Menno Shelby
Trekkerwedstrijd, trekker rijden;
De kinderen mogen een skelter of trekker meenemen. Heb je dit niet misschien kun
je een klasgenootje vragen.
Stefan Ruben Mees Luca Julan
We hopen weer op een leuke en gezellige middag.

________________________________________________________________

OBS Den Velde, vaarwel!
De vakantie nadert, maar dat betekent ook dat OBS Den Velde voor altijd de deuren
sluit.
Wij brengen jullie graag tijdig op de hoogte van een aantal roosterafwijkingen i.v.m. festiviteiten en/of verhuizing.
Zoals al eerder aangekondigd hebben we een feestelijke ouderavond op donderdag 4
juli a.s. Aangezien de kinderen ‘s avonds ook op school aanwezig zijn, krijgen zij van
ons ‘s middags vrij. Kinderen die geschminkt moeten worden, zijn er om 19.00
uur. De avond begint om 19.30 uur.
Attentie: De leerlingen van groep 8 zijn vrijdag 5 juli vrij.
Alle overige leerlingen hebben tot 9.30 uur inloop op vrijdag 5 juli.
Noteer alvast even op de kalender dat alle leerlingen dinsdag 9 juli een feestelijk uitstapje hebben. We vertrekken om 8.30 uur en zijn tegen 15.00 uur terug.
Wat er gaat gebeuren, horen jullie nog!
Belangrijk!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Op woensdag 10 juli a.s. gaan de leerlingen van groep 6 t/m 8 meedoen aan zwemwedstrijden in Gramsbergen.
In verband met de verhuizing van allerlei spullen zijn de leerlingen van groep 1 t/
m 5 vrij!

Wie van de ouders/verzorgers kan die woensdag 10 juli (evt.
met aanhanger), helpen om materialen over te brengen naar
de school in Radewijk? Graag aanmelden bij één van de juffen! Bij voorbaat onze zeer grote dank!
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