Vrijdag 21 juni 2019
Agenda:
Zaterdag 22 juni
Maandag 24 juni
Donderdag 27 juni

Schoolkorfbaltoernooi KV Stormvogels
Martina Boomker afwezig
Studiedag, alle leerlingen zijn vrij!
MR-vergadering
Yvonne Hoogenbosch is jarig, van harte gefeliciteerd!
Vrijdag 28 juni
Rapporten mee!
Petra Bijman afwezig, Meru Imming in groep 4B
Petra Kuijs ’s middags afwezig
Maandag 1 juli
Petra Bijman afwezig, Meru Imming in groep 4B
Deze week ouder- en driehoeksgesprekken
Woensdag 3 juli
Petra Kuijs is jarig, van harte gefeliciteerd!
Donderdag 4 juli
Afscheidsavond groep 8
Vrijdag 5 juli
Martina afwezig, Kirstin Vos in groep 5

De jarigen van de komende twee weken:
Zaterdag 22 juni:
Maandag 24 juni:
Dinsdag 25 juni:
Woensdag 26 juni:
Vrijdag 28 juni:
Zondag 30 juni:
Dinsdag 2 juli:
Woensdag 3 juli:

Huub Vredenburg (7 jaar)
Thomas Hees (11 jaar)
Evy Rozemeijer (6 jaar)
Isa Kooter (8 jaar)
Aeden Maan (7 jaar)
Dean Meijer (10 jaar)
Eana Oldenburger (11 jaar)
Teun Sprengers (5 jaar)
Emma Scholten (6 jaar)
Lotte van Riessen (7 jaar)
Duncan Deijkers (5 jaar)

Het team van de Binnenmeer feliciteert deze leerlingen van harte!
Welkom!
Cas Hof is op 5 juni 4 jaar geworden. Hij was eerst lekker op vakantie en is inmiddels begonnen met
oefenen in groep 1/2C bij juf Tamara. Wij wensen hem alvast veel plezier èn succes op de Binnenmeer!

Groep 8
Wist u dat…
…
…
…
…
…
…
…
…

de leerlingen van groep 8 al een aantal weken erg druk bezig zijn met het instuderen van de musical.
de musical ‘Help! We zijn het bruidspaar kwijt.’ heet.
het een ontzettende puinhoop is in – en rond het lokaal van groep 8 door alle decorstukken.
zij twee generale repetities opvoeren op woensdag 3 juli.
alle groepen dan mogen komen kijken.
er ‘ruzie’ is tussen rood en blauw.
er heel veel dansjes geoefend worden.
er ook evengoed nog heel hard gewerkt wordt.

Juf Astrid rent voor Kika

Ook dit jaar zetten wij ons weer hard in voor Kika. Wat zijn wij de medische wereld dankbaar. Na 2 jaar
intensieve chemotherapie voor Leukemie, heeft mijn zoon Stijn het traject in september 2018 afgesloten.
Nu huppelt er weer een gezonde jongen om ons heen. Stralend gaat hij verder met zijn leven.
Zijn droom is alle kinderen sneller beter maken! Daar gaan
we voor! Op zondag 7 juli staan wij met team Stijn 2.0 aan
de start van de KiKarun in Alkmaar.
Mocht je ons willen sponsoren dat kan via:
https://www.runforkika.nl/team-stijn-20
Juf Astrid

Zomerlezen!
Ook deze zomer gaat de VakantieBieb weer open en er staat een brede
selectie van maar liefst 50 e-books voor het hele gezin klaar.
Bijvoorbeeld “Deze mop is top” van Paul van Loon, “Met opa door
Europa” van Tamara Bos, “Level 13”, Game over” van Esther van
Lieshout en “De zevensprong” van Tonke Dragt. Een lidmaatschap is niet
nodig. De VakantieBieb voor kinderen is reeds geopend sinds 1 juni.
Vanaf 1 juli zijn ook de boeken voor volwassenen beschikbaar.
De VakantieBieb is geopend tot en met 31 augustus.
De populaire Zomerleesboekjes van Zwijsen zijn weer verkrijgbaar
voor 3,99 per stuk! De boekjes staan vol verhalen, moppen, strips,
versjes en uitdagende opdrachten. Door de boekjes mee te nemen op
reis, naar het strand, of naar opa en oma, blijven de kinderen lezen en is
het lezen op school na de zomer weer leuk!

Vanaf de eerste vakantiedag vind je op zwijsen.nl/zomerlezen online leesactiviteiten onder de naam
“Leesluikjes”. Elke dag kunnen kinderen hier een luikje openen met daarin een verrassende activiteit:
bijvoorbeeld een spelletje, een lees of luisterfragment, een strip of een mop. Een zomerse advent
kalender dus, waarmee kinderen op een speelse manier met lezen bezig zijn. Meld je aan op
zwijsen.nl/zomerlezen. Dan krijg je een seintje als het eerste luikje geopend mag worden.

