28 mei 2020

Vrijdag 29 mei

Maandag 1 juni

Tweede Pinksterdag—iedereen is vrij

Dinsdag 2 juni
Woensdag 3 juni
Donderdag 4 juni

OV-vergadering

Vrijdag 5 juni

29 mei
30 mei
1 juni
4 juni

Dewi
Joey
Ibrahim
Sam

7 jaar
6 jaar
10 jaar
7 jaar

29 mei

:

ouders van Jackie de Groot

5 juni

:

ouders van Natalia Gebska

groep 3
groep 1/2B
groep 5
groep 3

Beste ouders,
Heropening school
De school mag vanaf maandag 8 juni weer helemaal open. Het is heel fijn om de laatste weken voor de grote
vakantie met elkaar op school te zijn en het schooljaar als groep af te sluiten. Voor de kinderen, maar ook voor
de leerkrachten. Hoe het precies gaat verlopen, weten wij nog niet. Wij wachten op de nieuwe richtlijnen en
protocollen. Als deze bekend zijn, zullen wij u daarover zo snel mogelijk informeren.
Volgende week verloopt de schoolweek op dezelfde wijze als de afgelopen paar weken.
Nieuwbouw IKC
U heeft het misschien al gezien. De bouw van onze nieuwe IKC vordert snel.
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Binnenkort zullen alle kinderen een bezoek aan de bouw brengen. De aan-
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naar Texel. De Stay-okay heeft aangegeven dat zij volledig Corona-proof de
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genoodzaakt om het program-
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nemer en de gemeente organiseren voor de kinderen een creatieve activiteit.
U hoort hier uiteraard later meer over.
Groep 8
Wij kunnen u gelukkig melden dat groep 8 binnenkort toch op kamp gaat
kinderen kunnen ontvangen.
Juf Mieke en juf Marijke zijn wel
ma hier en daar aan te passen,
maar het worden vast dagen om
nooit te vergeten.

Schoolfotograaf
De schoolfotograaf heeft laten weten dat zij komt om de
leerlingen te fotograferen. Belangrijk op dit moment is om te
weten dat de fotograaf op twee dagen komt: maandag 22 juni en dinsdag 23 juni. Dit is anders dan eerder vermeld in de jaarplanning. Hoe het verder verloopt, hoort u binnenkort.
Met vriendelijke groet, Hans Broekkamp

Lieve kinderen en ouders,
In de tijd dat wij thuis aan het werk waren, heb ik verteld dat ik eind september een kleine verwacht.
Ik heb veel kaartjes van jullie gekregen. Dank je wel hiervoor.
Ze hangen allemaal in de woonkamer.

Spreekbeurten
De laatste spreekbeurten zijn nog niet ingepland.

Hier volgen de data van de spreekbeurten:
Liam maandag 8 juni
Lente dinsdag 9 juni
Rune woensdag 10 juni
Puck donderdag 11 juni
Joey vrijdag 12 juni
Boekbespreking
Ibrahim maandag 15 juni
Ola dinsdag 16 juni

Afscheid juf Sam
Vrijdag is juf Sam voor het laatst bij ons in de klas. Vrijdag sluiten we met elkaar haar stageperiode af.
We wensen haar veel succes met de laatste loodjes van haar examen. En we willen haar bedanken voor alle hulp
die zij in de klas heeft gegeven.
Juf Sam gaat volgend schooljaar naar de PABO. Wie weet zien wij haar nog terug op de Diamant!

Bijlage: Informatie hockeyclub Nieuwkoop

