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Maandag 13 t/m vrijdag 17 mei 2019

Avondvierdaagse

Vrijdag 17 mei 2019

Muziekoriëntatie ochtend groep 4 – het Kielzog

Maandag 20 mei 2019

Bezoek theater het Kielzog – groep 3 en 4

Donderdag 23/vrijdag 24 mei 2019
Vrijdag 24 mei 2019

Uitslag eindtoets binnen (groep 8)
U ontvangt een uitnodiging voor een gesprek
Djembe les groep 7/8

Woensdag 29 mei 2019

Groep 1 t/m 8 op schoolreis!

Donderdag 30 mei en Vrijdag 31 mei 2019

Hemelvaart – alle kinderen vrij!

Maandag 10 juni 2019

2e pinksterdag - alle kinderen vrij!

Donderdag 20 juni 2019

Margedag- alle kinderen vrij!

Vrijdag 21 juni 2019

Djembe les groep 7/8

Dinsdag 25 juni 2019

Schoolfotograaf

Dinsdagmiddag 9 juli 2019

Margemiddag- alle kinderen ’s middags vrij!

Vrijdag 12 juli 2019

Laatste schooldag – alle kinderen ’s middags vrij!

Maandag 15 juli 2019 t/m Vrijdag 23 augustus 2019

Zomervakantie

BELANGRIJK!
Schoolreisgeld vóór 20 mei betalen!
Denkt u eraan om het bedrag voor 20 mei over te
maken? U kunt 30 euro overmaken op IBAN NL52
RABO 032 91 82 781 ten name van Ouderraad W.A.
Scholtenschool te Foxhol. Wilt u bij de betaling s.v.p.
de naam en groep van uw kind/kinderen vermelden?
Alvast bedankt!



Schoolreizen!
 Schoolreis groep 1 t/m 4
Op woensdag 29 mei is het
zover, we gaan op schoolreis!
Met groep 1 t/m 4 zullen we
naar Duinen Zathe gaan, te
Appelscha. Er is van alles te
doen, zoals een verkeerspark,
een
apenkooi,
klimen
klautertoestellen
en
andere
attracties. Te zijner tijd ontvangt u een brief met meer
informatie. Wij hebben er zin in!
De juffen van groep 1 t/m 4

Schoolreis groep 5 t/m 8
Woensdag 29 mei is het
zover! We gaan op schoolreis
met groep 5 t/m 8 en we
gaan naar De Alde Feanen
in Earnewald (Friesland). Hier
ontdekken we de natuur, kun
je slingeren als Tarzan, bouw
je een
survivalkamp en nog veel meer! Denk dus om je
kledingkeuze deze dag. Doe een lekkere joggingbroek
aan, zwemkleren, handdoek, schoenen die vies en nat
mogen worden, extra kleren, stevige rugzak waar het
allemaal in kan. Denk ook aan een petje of
zonnebrand bij mooi weer. Neem wat lekkers mee en
drinken. Je krijgt van ons wat te eten tussen de middag.
Wil je alvast een kijkje nemen? Ga dan naar
www.dealdefeanen.nl . We vertrekken om 9:00 uur
met de bus en zijn rond 16:00 uur weer terug.
We hopen op een leuke dag!
De juffen van groep 5 t/m 8

Nieuwe intern begeleider
De afgelopen twee jaren was juf Lisan tijdelijk onze
intern begeleider. Sinds deze maand hebben we een
vaste opvolgster: juf Anita Walburg. Juf Lisan is nog tot
aan de zomervakantie bij ons, zodat er een goede
overdacht kan plaatsvinden. In de volgende
nieuwsbrief stelt juf Anita zich aan u voor.
Muziekoriëntatie ochtend groep 4 – het Kielzog
Groep 4 is vrijdag 17 mei van
8:45 – 11:30 uur uitgenodigd om
naar het Kielzog Kunstencentrum te
komen voor een muziekoriëntatie ochtend. Deze
ochtend zijn de muziekdocenten aanwezig en gaan de
leerlingen (ook van andere scholen) in groepjes aan het
werk op verschillende instrumenten. Zo kan elk kind
deze ochtend vier instrumenten uitproberen.
Ook de ouders van groep 4 zijn deze ochtend van
harte uitgenodigd. Om 11:00 uur is in de theaterzaal
de eindpresentatie, alle kinderen spelen dan samen in
een
groot
orkest.
Een
echte
aanrader!!
We gaan met de auto en zullen voor 12:00 uur weer
terug zijn op school.

Bezoek theater het Kielzog – groep 3 en 4
Maandagmiddag 20 mei van 13:30 – 14:30 uur zijn
de leerlingen uitgenodigd voor de voorstelling
‘Benjamin de Beer’. Een verhaal over een ijsbeer die
met zijn ouders halsoverkop moet vluchten, omdat het
ijs waarop zij wonen smelt. De voorstelling is interactief
en zit vol liedjes en is gebaseerd op het boek van
Herman van Veen. Het verhaal sluit aan bij de actuele
gebeurtenissen (vluchtelingen en klimaatproblematiek)
in de wereld en brengt kinderen er op een andere
manier mee in aanraking. Wie van de ouders zou ons
willen brengen en halen deze middag? U kunt zich
opgeven bij juf Lisa of juf Grada. Waarvoor alvast
onze dank!

