Vrijdag 29 maart 2019
Agenda:
Groep 7 werkt de komende week aan de CITO-Entreetoets
Maandag 1 april
Hans Groot ’s morgens afwezig i.v.m. directieoverleg Tabijn
Annemarie van Rixel afwezig, Melissa de Vries in groep 6
Woensdag 3 april
Plusklas groep 3 en 4
Groep 1-2b naar de Geitenboerderij in het Amsterdamse Bos
Donderdag 4 april
Martina Boomker afwezig, Ingrid te Buck in groep 5
Vrijdag 5 april
Annelies Groen is jarig! Van harte gefeliciteerd!
Groep 1-2a naar de Geitenboerderij in het Amsterdamse Bos
Maandag 8 april
Hans Groot ’s morgens afwezig i.v.m. directieberaad Tabijn
Dinsdag 9 april
Plusklas groep 5 t/m 8
Petra Kuijs hele dag afwezig i.v.m. bijeenkomst Personeelsraad
Woensdag 10 april
Groep 1-2c naar de Geitenboerderij in het Amsterdamse Bos
Vrijdag 12 april
Koningsspelen/ Sponsorloop Forza4Torre

De jarigen van de komende twee weken:
Zaterdag 30 maart:

Zondag 31 maart:
Maandag 1 april:
Woensdag 3 april:
Donderdag 4 april:
Woensdag 10 april:
Donderdag 11 april:
Vrijdag 12 april:

Scott Vendel (5 jaar)
Lynn Booij (6 jaar)
Renske van Diemen (6 jaar)
Tess Dijkstra (9 jaar)
Lisa Krom (10 jaar)
Brian Frantsen (10 jaar)
Juul Reulen (7 jaar)
Max Huivenaar (11 jaar)
Feliz Kaandorp (6 jaar)
Sam Kruyshaar (7 jaar)
Vesper Snijder (7 jaar)
Tom Vredenburg (9 jaar)
Joël Scholten (7 jaar)
Stijn Kossen (12 jaar)

Welkom!
Quinten Fakkert is naar Uitgeest verhuisd en zit nu in groep 1-2b bij juf Nienke. Roby de Wildt is 26 maart
4 jaar geworden en mag nu elke dag naar school. Zij zit in groep 1-2c bij juf Tamara (tot de meivakantie
juf Irene en juf Kirstin). Wij wensen Quinten en Roby veel plezier èn succes op de Binnenmeer!

Maestro Concert in dorpshuis ‘de Zwaan’
Op zaterdag 13 april verzorgt de Uitgeester Harmonie maar liefst twee Maestro Concerten in Dorpshuis
‘De Zwaan’. Vier bekende Uitgeesters gaan de uitdaging aan om zich te ontwikkelen tot dirigent;
Burgemeester Wendy Verkleij, huisarts Dirk-Jan van Wijk, gastheer/eigenaar Niek Groen van restaurant
Klaas en palingroker Jan van den Kommer. Iedere maestro dirigeert tijdens het concert een muziekstuk
en wordt daarbij beoordeeld door een deskundige jury. Wie heeft het orkest het beste onder controle?
Wie laat het orkest muzikaal het meest opbloeien? En…wie wint aan het eind van het concert de Gouden
Baton?
Kaarten zijn voor €7,50 per stuk te reserveren via kaartenconcert@gmail.com. Voor donateurs €5,00
Aanvang 15.15 uur en 20.15 uur.

Film ‘Pieter Konijn’ voor kinderen met hun opa en/of oma
op woensdag 1 mei in dorpshuis ‘de Zwaan’
HET VERHAAL:
Pieter Konijn is de verfilming van Beatrix Potters tijdloze verhaal over de eigenwijze en ondeugende
Pieter Konijn. De avontuurlijke held Pieter Konijn is geliefd bij meerdere generaties lezers.
Nu krijgt hij de hoofdrol in de eigentijdse en stoere live-action animatiefilm voor de hele familie. De
strijd tussen Pieter en meneer Verhoef om de moestuin loopt ontzettend uit de hand.
Ook proberen ze allebei in de smaak te vallen bij hun lieve buurvrouw Bea. Zij is gek op dieren, terwijl
meneer Verhoef juist een hekel heeft aan het ‘ongedierte’ dat zijn tuin probeert te verwoesten.
INFORMATIE:
Woensdag 1 mei van 14.00 – 16.00 uur.
Zaal open om 13.45 uur.
Kosten kinderen € 1,-incl. limonade en wat lekkers en opa’s en oma’s € 3,incl. koffie/thee en cake in de pauze.
Locatie Dorpshuis de Zwaan,
Middelweg 5 te Uitgeest.
Kaartverkoop:
Vooraf bij KantoorStichting Uitgeester Senioren,
1ste etage Dorpshuis de Zwaan, Middelweg 5
of aan de zaal (indien voorradig).
Contact:
Tel.nr. 319020 en mail s.u.s@inter.nl.net

Avondvierdaagse
Afgelopen week hebben alle leerlingen een inschrijfformulier meegekregen om in te schrijven voor de
Avondvierdaagse op dinsdag 16 t/m vrijdag 19 april!
Inschrijfdata:
Woensdag 3, donderdag 4 en vrijdag 5 april
‘s middags van 15.30 tot 17.00 uur en ’s avonds van 19.00 tot 20.00 uur
Plaats:
Speeltuingebouw van Speeltuinvereniging Kindervreugd,
Middelweg 108-110.
Kosten:
€ 4,- per persoon (inschrijven bij de start kost € 4,50

