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HVO en GVO 

De leerlingen van groep 3 tot en met groep 7 hebben voor de 

meivakantie een brief en aanmeldingsformulier mee naar huis 

voor HVO en GVO in schooljaar 2017-2018.  

Indien u het formulier nog niet heeft ingeleverd; graag zo 

spoedig mogelijk bij de leerkracht. 

 

Schoolfruit 

Als vervolg op het EU-schoolfruitproject nemen vanaf morgen, 

donderdag 11 mei, de kinderen op iedere donderdag en 

vrijdag zelf groente of fruit mee als pauzehap voor de kleine 

pauze. 

 

Sawasdee 

Vandaag start de centrale Obase actie om geld in te 

zamelen voor stichting Sawasdee: de kaartenactie!  

De kinderen vanaf groep 3 worden gevraagd kaarten te 

verkopen van het project; ansichtkaarten en/of wenskaarten 

met foto’s van de Zeeuwse Knop die we 1 juni gaan maken. 

 

De kinderen hebben vandaag  een envelop meegekregen 

waarop zij bestellingen kunnen noteren en ook een flyer die 

uitlegt waar deze actie over gaat.  De enveloppen graag 

uiterlijk woensdag 24 mei 2017 inleveren bij de meester of juf. 

 

Er is ook iets moois te winnen voor de kinderen; degene die in zijn of haar klas de meeste 

kaarten verkoopt wint een helikoptervlucht! 

 

 

Op de agenda:  

8-5-2017 t/m 24-5-2017 

Project Kunst groep 1 t/m 8 

8-5-2017 t/m 9-5-2017 

Kleding Bag2school inzamelen 

18-5-2017  

Studiemiddag; leerlingen vanaf 12:00 

uur vrij 

24-05-2017 

Afsluiting Project Kunst 

25-5-2017 t/m 26-5-2017 

Hemelvaartsdag en de vrijdag 

daarna; leerlingen vrij 

1-6-2017  

Obase strandproject  

(reservedatum; 2 juni 2017) 

5-6-2017  

Pinksteren; leerlingen vrij 

9-6-2017  

Trouwfeest juf Nadine (groep 4 en 5) 

10-6-2017  

Feest Obase strandproject  

13-6-2017 t/m 16-6-2017 

Wandelvierdaagse 
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Oproep voor groep 1 en 2 

In de kring kwam vanuit de kinderen het idee om van de winkel een schoenenwinkel te 

maken. Geweldig toch!? Om dit voor elkaar te krijgen hebben we natuurlijk veel 

schoenen en schoenendozen nodig!  

Dus als u uw kast opruimt, denk dan aan ons!!! Graag inleveren bij groep 1/2.  
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