Belangrijke data voor de komende periode:
dinsdag 13 mei
studiemiddag
woensdag 14 mei
voorstelling in Coevorden
maandag 19 mei
Weekopening juf Ina
woensdag 21 mei
sam sam dag
donderdag 22 mei
uitgifte opsteker nummer 19
maandag 26 mei
weekopening juf Anita
donderdag 29 mei
Hemelvaartsdag (vrij)
vrijdag 30 mei
vrij

team
groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep
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en 8
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t/m 8
t/m 8
t/m 8

Zending over Grenzen
De leerlingen hebben vorige keer € 16,30 meegenomen. Alle gevers en geefsters: hartelijk bedankt!
Nieuws uit het team
Studiemiddag
Dinsdag 13 mei zijn de leerlingen ’s middags vrij. Op deze middag hebben de leerkrachten een
studiemiddag.
Koningsdag
De Koningsdag op 25 april was een succes. Veel sportverenigingen hebben
hun medewerking verleend aan dit evenement. De leerlingen van de
midden- en bovenbouw konden een keuze maken uit allerlei sporten. Dit viel
bij de leerlingen erg in de smaak. We willen alle ouders bedanken voor hun
medewerking. Het was een fijne en sportieve dag.
Vrijwillige bijdrage voor kerst, schoolreisjes, enz
De laatste schooljaren wordt de vrijwillige bijdrage niet in één keer geïnd. Dit geeft veel onduidelijkheid bij
de ouders. Op verzoek van de schoolkring gaan we volgend jaar over tot de mogelijkheid om de vrijwillige
bijdrage in één keer te betalen.
Betaling TSO
Volgend schooljaar vervalt de bankrekening van de TSO. De TSO gelden moeten gestort worden op de
bankrekening van de penningmeester. De vereniging wil het aantal bankrekeningen verminderen.
Binnenkort ontvangt u meer informatie over dit onderwerp.
Werken aan wat werkt
“Ik kan complimenten geven” We hopen natuurlijk dat u uw kinderen
overlaadt met complimenten, iedere keer als er een aanleiding voor is!
Maar als kinderen elkaar complimenten geven, komen ze vaak nog directer
aan. “Wat leuk, ik hoorde je tegen Sonja zeggen dat ze zo mooi kan
tekenen. Daar werd ze wel blij van zag ik.” Of “Fijn dat je tegen Mark zei,
dat hij zo mooi op zijn gitaar gespeeld had. Daar werd hij vrolijk van!”
Nieuws uit de groepen
Groep 1 en 2
Aanstaande maandag gaan we op bezoek bij een molen in Sleen. Een aantal weken geleden hebben we ter
voorbereiding over molens gewerkt. 21 mei houden we weer een sam-sam dag.
Dit is een gezamenlijk feest voor alle kleuters van de Kiel, van Royenschool en de Slagkrooie en de
woensdagmorgengroep van de Peuterspeelzaal/Kinderdagopvang. Dit feest wordt gehouden bij de van
Royenschool. Vandaag krijgen de kinderen hiervoor een uitnodiging mee. Juf Rozemarijn gaat de komende
weken op maandag en dinsdag bij ons stage lopen.
Ze zit op de pabo en we wensen haar veel plezier bij ons.
Hiep hiep hoera!!
maandag 19 mei

Jovino Latumahina

groep 6
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