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Bijlage

Letter van de week voor de onderbouw
In de onderbouw wordt de komende tijd extra aandacht besteed aan de letter A en AA.
De kinderen mogen spullen meenemen die beginnen met de A en AA.
Inleveren verslag
Wilt u zo vriendelijk zijn om het verslag (rapport) weer in te leveren op school?
Verjaardag vieren
Annemieke/Martijn en Annemieke/Ruth vieren woensdag 5 juni de verjaardagen met de kinderen in de groep.
Verzoek aan ouders van de onderbouw
Wij willen u vriendelijk verzoeken om tussen 8.15 uur en 8.30 uur in te lopen in de groepen.
Om 8.30 uur willen we de dag beginnen, dus gaan we ervan uit dat u uiterlijk om 8.30 uur de
groep verlaten heeft. Alvast dank voor uw medewerking.
Museumbezoek onderbouw
Wij willen alle ouders bedanken die hebben geholpen bij het bezoek van de onderbouw aan
het Kröller Muller museum.
Schoolkamp bovenbouw
Wij willen alle ouders bedanken die hebben geholpen bij het rijden van de kinderen van en
naar kamp. Het was een zeer geslaagd, vermoeiend en zonnig kamp.
Hulp gezocht
Wij zijn nog op zoek naar ouders die kunnen helpen bij de spelletjes en het buffet tijdens het
eindejaarsfeest. De hulp tijdens de spelletjes is van 14.30 uur tot 17.00 uur. De hulp tijdens
het buffet is van 17.00 uur tot 18.30 uur. Wanneer u kunt helpen, kunt u een mail sturen naar
Anja. Haar mailadres is anja@montessorischooldoesburg.nl
Gezocht voor het eindejaarsfeest
Wij zijn op zoek naar de loom elastieken die we willen gebruiken om armbanden van te maken. Heeft u ze nog en mogen wij ze hebben? Graag. U kunt ze inleveren bij Joke en Marina.
Gezocht voor de onderbouw
Wij zijn op zoek naar ouders die kunnen rijden op donderdag 20 juni (de datum is veranderd!!) naar de speeltuin in Dieren. Vertrek vanaf school om 9.45 uur. Vertrek vanuit Dieren
14.00 uur. U kunt contact opnemen met de leerkrachten van de onderbouw.
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Bovenbouw C
Willen de kinderen van bovenbouw C een verpakking meenemen van iets wat ze graag
eten? Maandag 3 juni is er een les over ingrediënten op school.
Overblijfouders
Datum
Ma 3 juni
Di 4 juni
Do 6 juni
Vrij 7 juni
Met vriendelijke groet van het team
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Pauze van 11.45 uur tot 12.15 uur
Safaa Naile Kitty
Naile Safaa Sibel Lysanne
Sibel
Naile Sibel Safaa Tamara

