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Beste lezer,
Er is de afgelopen dagen hard gewerkt aan allerlei toetsen, dat viel in de warmte niet altijd mee maar de
kinderen hebben goed hun best gedaan. Groep 8 is afgelopen week op kamp geweest. Het was, naar eigen
zeggen, een geweldig kamp. Prachtig weer, een goede sfeer, kortom een top-kamp.

De schoolfotograaf komt binnenkort voor de tweede keer naar school. Op maandag 18 juni aanstaande
maakt de schoolfotograaf groepsfoto’s.
Een hartelijke groet uit de school.
Cees de Graaf

KLASSENLUNCH
We hadden een lunch met de hele klas, waarbij we allemaal lekkere dingen gingen maken
en daarna opeten. We hebben yoghurt gemaakt, broodjes appel, kaas en kipfilet, salades en
crackers. Eerst gingen we alles maken. Daarna gingen we het met zijn allen in de klas opeten.
Deze lunch is voorbereid met behulp van mevrouw Manon van den Oord, van Kleur je
Voeding. Groetjes van Milou en Sienna (groep 8a)
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Vanuit de MR
Naar aanleiding van vragen uit de oudergeleding van de MR hebben wij ons gebogen over ons huiswerkbeleid.
Dit heeft geresulteerd in de volgende afspraken:
Groep 3
Groep 4
Groep 5/6
Groep 7/8

Geen huiswerk
Huiswerk wordt per mail doorgeven aan de ouders, bijv. tafels oefenen.
Woensdag gaat maakwerk mee naar huis, op dinsdag weer inleveren. Op leerwerk
staat de datum van de toets.
Leerlingen schrijven huiswerk in hun agenda.

5 juni Slotfeest
Het einde van het schooljaar komt alweer in zicht. Graag nodigen we u uit om op donderdagavond 5
juli het schooljaar feestelijk met ons af te sluiten. We hebben hiervoor een dagprogramma en een
avondprogramma in elkaar gezet. Hieronder vindt u een beschrijving.
Dagprogramma:
08.30u
09.00u – 11.00u

11.30u – 12.00u
12.00u – 14.00u
14.00u
Avondprogramma:
17.30u

19.00u

Start schooldag
Activteit / uitstapje per groep:
1/2: Poppentheater op school
3: Kinderboerderij
4: Minigolf
5: Klompengolf
6: Roeien
7/8: Zwemmen
Lunch met pannenkoeken
Optreden in de centrale hal
Einde schooldag
Start slotfeest
Spelletjes op het plein en in de kleuterklassen
Optredens op het plein
Hapjes en drankjes te koop op het plein
Afsluiting

5 juni Slotfeest
 We hebben uw hulp nodig!
Vervoer
Om de dag goed te laten verlopen hebben we hulp nodig. Voor de activiteiten van de groepen 3 t/m 6 zijn er
ouders nodig die groepjes kinderen kunnen brengen, halen en begeleiden bij de activiteit. Voor de groepen 7 en
8 zoeken we begeleiding bij het fietsen. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de leerkracht.
Pannenkoeken
Tussen de middag willen we graag met de hele school pannenkoeken eten, daarom zijn we, net als ieder jaar, op
zoek naar (heel veel) pannenkoekenbakkers. Wilt u ons helpen met bakken? Mail dan voor 22 juni naar:
n.rootert@immanuelschool.nl en geef daarbij aan hoeveel pannenkoeken u (ongeveer) wilt bakken.
Taarten
Voor het feest ’s avonds zijn we op zoek ouders die het leuk vinden om een taart te bakken. De stukken taart
worden ’s avonds verkocht tijdens het slotfeest, de opbrengst hiervan gaat naar de school.
Wilt u een taart bakken? Mail dan ook voor 22 juni naar: n.rootert@immanuelschool.nl
Optreden
Iedere klas verzorgt tijdens het slotfeest een feestelijk optreden. Dit wilt u natuurlijk niet missen! In het
onderstaand schema staat vermeld hoe laat de optredens van de klassen gepland zijn. De optredens vinden
plaats op het schoolplein. Aan het einde van de avond sluiten we daar ook het feest af met een prachtig slotlied.
Wilt u er zelf voor zorgen dat uw kind(eren) op het juiste moment op het podium staat?
Tijd
17.30
17.35
17.40
17.45
17.50
17.55
18.00
18.05
18.10

Groep
1a
1b
2a
2b
3a
3b
4a
4b

Tijd
18.10
18.15
18.20
18.25
18.30
18.35
18.40
18.45
19.00

Groep
5a
5b
6a
6b
7a
7b
8a
8b
SLOTLIED met alle
kinderen

