
   

 
 
 
 
 
KLUSAVOND 
Aanstaande maandag wordt de laatste klusavond van dit schooljaar gehouden. De klusteamleden hebben 
hier al een aparte uitnodiging voor gekregen. We hopen dat we weer op een hoge opkomst kunnen rekenen 
en alle klussen gedaan worden. Om 19.00 uur staat de koffie klaar.  

 
TUINOCHTEND 
Afgelopen zaterdag was er weer een tuinochtend. Er waren 4 ouders aanwezig en deze 
hebben, samen met meester Jan, zich een paar uurtjes kwaad gemaakt in de tuin. Er is 
gesnoeid, onkruid gewied en opgeruimd. Tuinwerkgroepleden bedankt weer voor jullie 
inzet.  
We hopen volgend jaar deze werkgroep verder uit te breiden. Want u zult begrijpen dat 
het voor 5 personen eigenlijk onbegonnen werk is om al het groen om de school bij te 
houden. Vele handen maken licht werk toch? 
 

OPRUIMING 
Zoals u weet starten we volgend schooljaar, samen met Skippy Pepijn, een IKC. Skippy zal in de vakantie 
een aantal lokalen in gaan richten voor de peuterspeelzaal. De spreekkamer, tegenover de speelzaal, zal als 
kantoor-, werkruimte gebruikt gaan worden. Nu staan daar nog heel veel materialen, spellen en wat al niet 
meer. Het meeste kan weg, maar is ook zonde om zo maar weg te gooien.  
We gaan voor de tweede keer dit jaar een (korte) opruiming organiseren: 
Vrijdag 3 juli (na het kleuterfeest) liggen om 14.00 uur alle materialen en spellen die meegenomen kunnen 
worden op de picknicktafels op het kleuterplein. Bij het begin van de Sportparkweg (kant Delflandstraat) kunt 
u op dit plein komen (gelieve niet binnendoor te lopen). Kom gerust even kijken of er iets leuks voor u bij zit. 
Alles mag gratis mee, op is op. We vertrouwen erop dat iedereen de 1,5 meter afstandsregel in acht neemt.  
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Ma 29 juni Klusavond, aanvang 19.00 uur 
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SCHOOLFOTO’S 
Vorige week hebben de kinderen de schoolfoto’s mee naar huis gekregen. Als u de foto’s leuk vindt en wilt 
houden dan kunt u het pakje open maken. Let wel op, aangebroken pakjes moeten betaald worden, die 
kunnen dus niet meer ingeleverd worden.  
In het pakje zit informatie waarmee u een éénmalige machtiging afgeeft. Wilt u de foto’s hebben dan vult u 
deze machtiging in en deze laat u door uw zoon/dochter bij de eigen leerkracht inleveren. Dit omdat de 
leerkrachten een verzamelenveloppe hebben waarop ze afvinken wie de machtiging of de foto’s heeft 
ingeleverd. Het zou fijn zijn als alle machtigingen/foto’s volgende week vrijdag 3 juli weer terug zijn.  
 
 

ZOMERKAMP YMCA Ypenburg 
Na al het thuiszitten door corona een weekje weg zonder ouders? YMCA Ypenburg gaat van 25 juli tot 1 
augustus op kamp! Met een groep kinderen van 9 tot 13 jaar gaan we leuke bosspellen spelen, 
lasergamen, zwemmen en andere leuke avonturen beleven. Slapen doen we in tenten in het bos van 
Leusden. Ga jij mee om nieuwe vrienden te maken en weekje zelf op vakantie te zijn? Meld je aan via 
ypenburg.ymca.nl 
 
 

Onze Jarigen 
Tot aan het verschijnen van de volgende nieuwsbrief 

vieren de volgende leerlingen hun verjaardag. 
Gefeliciteerd allemaal! 

 
26 juni 3B Norah  

      
26 juni 7B Emma  

      
27 juni 1/2D Maddy  

      
27 juni 4B Dani  

      
27 juni 4C Liam  

      
27 juni 6D Ava  

      
29 juni 6C Chaeyenne  

      
30 juni 5B Jaden  

      
30 juni 5C Hailey  

      
30 juni 6A Twan  

      
30 juni 8C Maud  

      
1 juli 1/2C Jeremy  

      
1 juli 4C Josephine  

      
2 juli 1/2D Kate   
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