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Kalender
7-8-9-10/6

avondvierdaagse

Onderzoek fusie (allen)
Deze rubriek staat er
wekelijks
in,
soms
hebben we niet veel
nieuws te vertellen,
maar andere weken….
Geen bijzonderheden
Praktisch verkeersexamen
Maandag 30 mei deden de leerlingen van
groep 7 het praktisch verkeersexamen.
‘We fietsten onze goedgekeurde fietsen
samen naar Jeugdland. We kregen daar
hesjes met nummers erop aan. Daarna
gingen we op volgorde van nummer staan.
De controleposten werden bezet door
ouders. Toen
gingen
we
op pad. We
moesten de
bordjes met
pijlen erop
volgen. We fietsten niet zo lang, we
moesten goed uitkijken en ons echt aan
de
verkeersregels
houden.
Hand
uitsteken, goed achter je kijken, enz.’. Dit
vertelden Dieudonné en Issrae-Nour.
En het allermooiste van het verhaal is:
allemaal geslaagd!!
Avondvierdaagse
In de vorige nieuwsbrief meldden we dat
door verscheidene omstandigheden de
avondvierdaagse namens De Torteltuin
niet doorging. Daar namen Chantal en
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Wendy, ouders van leerlingen uit groep 5,
geen
genoegen
mee
.
Op
woensdagochtend zaten zij klaar in de
middenruimte om
toch
nog
de
mogelijkheid
te
geven om in te
schrijven.
Dat
resulteerde in 18 aanmeldingen! Samen
met de begeleidende ouders is dat toch
een aardige groep! We wensen hen veel
plezier en succes toe de komende week
(én goed weer!).
Alle dagen is de start om 18.00 u. we
verzamelen bij het OVC, Boekenweg. Zoek
de vlag!
Kindervakantieland, een brief van De Schoor
Op Stadslandgoed de Kemphaan staat het
gebouw van Stichting Kindervakantieland.
De stichting organiseert in de zomer zes
vakantieweken voor kinderen van 6 t/m
12 jaar die door hun thuissituatie niet of
nauwelijks de mogelijkheid hebben om
met vakantie te gaan. Het doel van de
stichting is om deze kinderen een
ontspannen, maar vooral onbezorgde
vakantie te bieden. Er wordt veel aan
sport en spel gedaan en de kinderen gaan
ook een dagje uit. Er wordt in de
professionele keuken elke dag gekookt
voor de kinderen en de
begeleiders. Sinds dit
jaar zorgt de Schoor,
door het inzetten van
kinder(opbouw)werkers
als coördinatoren, voor
professionele begeleiding van deze
vakantieweken. Uiteraard samen met een
ploeg onmisbare vrijwilligers.
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Verdere informatie is te vinden op :
www.kindervakantieland.nl
Witte lakens voor groep 8/Kluizelaars
Herhaald bericht
Voor de eindmusical
zoeken de leerlingen en
de juf van groep 8 witte
lakens. Die lakens zullen
worden verknipt en bewerkt voor de
voorstelling (oftewel u krijgt ze niet terug
). Juf Marjo is er vast heeeeeeeel blij
mee!
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