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Adoptie:
In schoolweek 31 & 32 hebben we € 27,80 opgehaald voor 2 adoptiekinderen.
Kind op maandag:
Houdt het op?
(week 33)
1 Koningen 12-16, 17
Het gaat niet goed met het land Israël: Er zijn
verschillende koningen geweest die het allemaal
niet goed deden. Maar het ergst van allemaal is
koning Achab. Als hij op de troon zit, komt de
profeet Elia bij hem. Elia laat de koning weten
dat het zo niet langer kan. Hij zal laten zien dat
de koning moet luisteren naar de Heer.
Water en vuur
(week 34)
1 Koningen 18
De Israëlieten weten niet in wie ze moeten geloven: de god Baäl of de Heer. Elia roept alle mensen samen op de berg Karmel. Als de Baälspriesters bidden om vuur op hun altaar, gebeurt er
niks. Maar als Elia de Heer aanroept, ziet iedereen wie de ware God is.
Regels van de week:

Deze nieuwsbrief is voor twee weken. Op maandag 8 juni verschijnt de volgende editie.
Mededelingen:
Op maandag 2 juni zal juf Eline Aantjes (groep 3) voor het laatst als stagiaire bij ons
op school zijn. Zij rond deze dag haar stageperiode af. Toch nemen wij nog geen afscheid van haar, omdat zij in de laatste weken van dit schooljaar juf Esther Westra zal
vervangen.
Juf Esther Westra geeft donderdag 18 juni voor het laatst les. Hierna gaat zij met
zwangerschapsverlof. Zij hoopt rond de herfstvakantie weer terug te keren op De
Tamboerijn.
De afgelopen weken zijn Qian Hamoeti en Mauro Breukers (broertje van Tygo, groep
4) gestart in groep 1. Wij wensen hen veel speel- en leerplezier op De Tamboerijn. Op
31 mei a.s. wordt Julie van Os (zusje van Max van Os, groep 2) vier jaar. Ook haar
wensen wij een mooie tijd op onze school.
Formatie/groepsindeling:
Er wordt steeds meer duidelijk rondom de groepsindeling en de indeling van de leerkrachten. Zodra wij alles rond hebben ontvangt u hierover meer informatie.
Schoolreis:
Nog maar 4 weken en dan gaan de groepen 1 t/m 6 op schoolreis (22 juni a.s.).
o Groep 1 en 2 gaan dit jaar naar Dippie Doe (Best).
o Groep 3 en 4 gaan naar het Plaswijckpark (Rotterdam).
o Groep 5 en 6 reizen af naar Toverland (Sevenum).
Er wordt gezocht naar voldoende begeleiding. U ontvangt binnenkort meer informatie over de schoolreizen in een aparte brief
Van woensdag 24 t/m vrijdag 26 juni zullen de groepen 7 en 8 op schoolkamp gaan.
Reminder:
 Vergeet u niet het geld over te maken voor de schoolreis en het schoolkamp? De
betalingstermijn is bijna verstreken.

Kinderen en hun sociale talenten:
Opkomen voor jezelf
Activiteiten:
Di 26/05: Studiedag onderbouw
(Groep 1 t/m 4 vrij – hele dag)
Di 26/05: Avond voor ouders van groep 6
Di 26/05: MR-overleg
Di 26/05: Kampoverleg
Wo 27/05: OC-overleg
Afwezige Medewerkers:
Do 04/06: Dhr. Niels Verbaas

Mededelingen uit de MR:
Deze week ontvangt u een stembiljet van de MR voor de verkiesbare plek binnen de
Medezeggenschapsraad. U kunt deze ingevuld weer mee teruggeven naar school,
waar de stem uitgebracht kan worden in de brievenbus in het gangetje voor mijn kantoor. Per gezin zal er één stembiljet worden meegegeven aan het oudste kind.
Luizencontrole
Afgelopen vrijdag heeft er een luizencontrole plaatsgevonden, hierbij zijn geen luizen
aangetroffen!!! Doordat er te weinig luizenouders beschikbaar zijn op de dinsdag,
hebben we in overleg besloten dat de luizencontrole vanaf volgend schooljaar op vrijdag plaats zullen vinden. Nog steeds hopen wij wel dat er versterking komt voor het
‘anti-luizenteam’. U kunt zich bij mij aanmelden.
Avondvierdaagse:
De inschrijving voor de Avondvierdaagse is gesloten. Maar liefst 102 kinderen hebben
zich opgegeven. Binnenkort ontvangt u van de organisatie meer informatie.
Namens het team | Dhr. Niels Verbaas

Wo 27/05:
Vr 29/05:
Za 30/05:
Zo 31/05:

Reza Bholai (10 jaar)
Romy den Besten (6 jaar)
Jasmine Pilwinska (7 jaar)
Julie van Os (4 jaar)

Ma 01/06: Wiktoria Kos (9 jaar)
Za 06/06: Jim de Peuter (12 jaar)

