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OBS GESWOREN HOEK
Belangrijke data:









Maandag 5 juni: alle leerlingen vrij i.v.m. Pinksteren
Dinsdag 6 juni: start toetsweek 3
Dinsdag 13 juni: rapporten inleveren
Vrijdag 16 juni: stuif groep 1-2b, 4, 7-8
Maandag 19 juni: studiedag; alle leerlingen vrij
Maandag 19 t/m donderdag 22 juni: avondvierdaagse
Woensdag 28 juni: Multi-Culti dag
Vrijdag 7 juli: groep 1 t/m 4 vrij

Multi-Culti dag 28 juni
Wij willen verschillende workshoprondes met
activiteiten plannen voor de leerlingen. Wij zijn
hiervoor op zoek naar ouders/ verzorgers/ andere
familieleden die ons willen helpen met het bedenken
en begeleiden van deze activiteiten.
Deze activiteiten kunnen te maken hebben met
onderwerpen uit verschillende culturen:
 Sport en spelletjes
 Muziek en dans (liedje in andere taal)
 Gebruiken en tradities (henna, haarvlechten)
 Tekenen en schilderen (origami vouwen,
Chinese tekens, Arabisch)
 Vertellen van verhalen (voorlezen)
Heeft u een goed idee en/of wilt u helpen op
woensdag 28 juni? Laat het weten aan de
leerkrachten.

Verjaardagen:
 Jano (5-6)
 Djenaih (1-2)
 Chris (4)
 Ray-Jay (5-6)
 Bledian (3)
 Zizinho (5-6)
 Dakota (1-2)
 Hailey (7-8)

Toetsweek
6 juni
6 juni start de toetsweek.
In alle klassen worden de
Cito toetsen gemaakt
(behalve in groep 8). Het
is belangrijk dat de
kinderen goed uitgerust
de toetsen kunnen
maken.

Kwink van de week
Reageren? Dat doe je
aardig!

Teun (1-2)
Sarah (4)
Drilon (7-8)
Xandro (1-2)
Mirac (1-2)
Mylo (5-6)
Hartelijk gefeliciteerd
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Opruimen huishoek

Schoolreisje

Mocht u even moeten wachten op uw kind in de
huishoek, graag na afloop de spullen weer
terugzetten zoals het stond. Dan kunnen de kleuters
de volgende ochtend weer terecht in een
opgeruimde huishoek.

Binnenkort staan de schoolreisjes
gepland.
Groep 1-2a en 1-2b gaan op 6 juli.
Groep 3 en 4 gaan op 3 juli.
Groep 5-6 en 7 gaan op 30 juni.
Meer informatie ontvangt u via de
leerkracht. Er is een eigen bijdrage
voor dit schoolreisje van €10,-

Juf Odette
We hebben een extra budget ontvangen voor
asielzoekerskinderen. Juf Odette komt hiervoor op
school om deze kinderen extra te ondersteunen op
het gebied van taal. Juf Odette is al bekend op
school; zij is de (pleeg)moeder van Menno en Chris
en overblijfmoeder.
Andere kinderen zullen hier van mee profiteren.

Voorstelling
Op dinsdag 6 juni is er een dansvoorstelling op
school. Er is een voorstelling voor de onderbouw en
de bovenbouw. Dit wordt gedaan door studenten
van de Fontys.
In de klas worden er ook activiteiten rondom heen
gedaan.
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