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ALGEMEEN
Agenda
4 juni:
6 juni:
10 juni:
11 juni:
12 juni tot 14juni:
13 juni:
18 juni:
20 juni:
24 juni:
27 juni:

MJW nr. 18
vergadering Ouderraad
tweede pinksterdag
toetsweek groepen 2 t/m 7
schoolverlatersdagen groep 8
schoolreis groepen 1 t/m 7
MJW nr. 19; vergadering MR
1e verslag gr. 1; 2e verslag gr. 2 t/m 7
oudergesprekken gr. 1 t/m 7 facultatief; gr. 5 ochtend naar De Maashorst
oudergesprekken gr. 1 t/m 7 facultatief

Bezoek aan Rijksmuseum
Woensdag 29 mei zijn de groepen 7 en 8 onder leiding van de
meesters Jo en Bram, naar het Rijksmuseum in Amsterdam
geweest. Vol goede zin stapten de kinderen in de trein in
Ravenstein. Wat voor velen al een beleving op zich was. Na een
wandeling in Amsterdam waar de kinderen het Paleis op de Dam,
de Nieuwe kerk en het Nationaal Monument hebben bekeken,
arriveerden de groepen bij het Rijksmuseum. De kinderen keken
hun ogen uit in de Eregalerij van het museum. Andere
hoogtepunten waren het vliegtuig en een origineel jasje uit een van
de concentratiekampen in Polen. De kinderen vonden dit laatste erg
indrukwekkend. Na dit alles was er voldoende tijd voor wat
ontspanning op het grasveld van het museumplein én een bezoek
aan McDonalds. Rond zessen eindigde de reis op het perron van
Ravenstein. Alle leerlingen waren moe maar vonden het een top dag! Dusss...wat de meesters en
de kinderen betreft, maken wij op ”de Bogaard” van dit uitje een nieuwe
traditie.
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Schoolverlatersdagen
De leerlingen van groep 8 gaan van donderdag 12 juni tot vrijdag 14 juni a.s. naar Swalmen i.v.m. de
schoolverlatersdagen. Om 09.00 uur zwaaien wij hen uit. Wij wensen alle leerlingen, leerkrachten en
overige begeleiders veel plezier en ontspannen dagen toe!

Verslag/rapportmap
Op donderdag 20 juni krijgen de leerlingen hun rapport mee naar huis. Zou u (ouders van de groepen 2 t/m
7) vóór maandag 17 juni de rapportmap mee naar school willen geven, zodat wij deze kunnen vullen met de
nieuwe rapportgegevens?
Op maandag 24 en donderdag 27 juni vinden de facultatieve oudergesprekken plaats. U ontvangt hiervoor
nog een uitnodiging via de mail.

Verjaardagen juni
1
3
5
7
9
11
18
21
26
26
29

Frederique Kruijsen (2012)
Yara Keulers (2010)
Thomas van den Hurk (2011)
Lens van Uden (2013)
Fabienne van de Wiel (2006)
Lieve Bekkers (2010)
Katie Schryvers (2008)
Stijn van Dommelen (2009)
Justin Perrée (2007)
Wintom Andom Mehera
Charlotte van Munster (2012)

Groep
3
5
4
1-2B
8
5
6
6
8
1
3

Nieuws uit de groepen:
Groep 4
Op woensdag 19 juni zullen juf Karin en juf Carla hun verjaardag vieren.
We beginnen om half 9 samen in de klas. Om 9.30 uur vertrekken we met auto's naar Schaijk naar
de natuurspeeltuin, Het Oliemeulen 1. Het is een overzichtelijke speeltuin. De ouders die ons
brengen hoeven niet te blijven. Om 13.00 uur gaan we weer terug om samen op school de dag
weer af te sluiten. De kinderen nemen hun eigen lunch mee. De juffen zorgen voor de lekkere
dingen. We hopen op een zonnige, niet al te warme dag. Geeft u uw kind indien nodig wat
zonnebrandmiddel mee.
Mocht het weer heel slecht zijn zorgen wij op school voor een binnenprogramma.
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Onze stagiaire Merel zal volgende week voor het laatste bij ons in de groep zijn. Wij wensen haar
veel succes met haar verdere opleiding.

Informatie van derden
Op vakantie naar Indonesië, Turkije, Kaapverdië, Marokko……?
Gaat u dit jaar met uw kinderen op vakantie naar het buitenland? Zorg dat u goed voorbereid bent
en dat u en uw kinderen gevaccineerd zijn. Want…ook voor landen rond de Middellandse Zee zoals
Marokko en Turkije, maar ook voor landen verder weg zoals Kaapverdië of Indonesië adviseren wij
vaccinaties tegen
o.a. besmettelijke geelzucht (hepatitis A).
Kinderen kunnen deze ziekte gemakkelijk oplopen. De ziekte kan zich na terugkomst van vakantie
via de toiletten, deurklinken, kranen en handdoekjes op kindercentra en crèches verspreiden.
Hierdoor worden meer kinderen ziek en vervelender nog: zij nemen het op hun beurt weer mee naar
huis met vervelende gevolgen voor de ouders en broertjes/zusjes. Met goede voorbereidingen en
een vaccinatie zijn veel gezondheidsproblemen te voorkomen. Meer informatie over geelzucht en
andere reis-gerelateerde ziekten vindt u op de website van GGD Reisvaccinaties

Kijk op de website www.ggdreisvaccinaties.nl welke adviezen
er gelden. U kunt eenvoudig online een afspraak maken bij
een GGD in uw regio. Download de app GGDreistmee.
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