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VRIJDAG 15 JUNI 2018

Eindejaarsfeest
Donderdag 5 juli hebben wij het eindejaarsfeest. Dit jaar is het
thema Circus. De kinderen krijgen deze dag verschillende
workshops. Ook zal deze dag al een beetje in het teken staan
van het afscheid van juf Bea en juf Saskia.
De schooltijden zijn op deze dag van 08.30-14.00 uur. De
kinderen hoeven deze dag geen eten of drinken mee te
nemen, dat is allemaal geregeld.

Op de agenda:
Studiedag
22 juni
Rapport mee
29 juni

Dag- en avond 4 daagse
We kunnen terugkijken op een geweldige week. Zowel bij de
dagvierdaagse als de avondvierdaagse is er goed gelopen.
De sfeer was wederom gezellig. Complimenten aan iedereen
die heeft meegelopen en natuurlijk ook de organisatie.

Eindejaarsfeest
5 juli
Schooltijden 08.30-14.00
Afscheid groep 8
5 juli
Afscheid juf Bea en juf Saskia
6 juli
Laatste schooldag
6 juli, kinderen om 12.00 uur vrij
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www.facebook.com/tkofschipzierikzee

Zomerlezen
Vanaf 7 juli vind je op zwijsen.nl/zomerlezen online leesactiviteiten onder de naam
‘Leesluikjes’. Elke vakantiedag kunnen kinderen hier een luikje openen met een
verrassende activiteit: bijvoorbeeld een spelletje, of een lees- of luisterfragment. Meld je
alvast aan, dan krijg je een seintje wanneer het eerst luikje geopend mag worden.

Ouderhulp gevraagd voor het luizen pluizen!
Na de vakanties controleren we alle leerlingen van onze
school op hoofdluis. Dit is erg fijn, want zo houden we de luis
goed buiten de deur.
We hebben hier een aantal vaste ouders voor. Omdat er
ouders gaan stoppen omdat hun kinderen de school
verlaten, zoeken we nieuwe ouders die hierbij willen helpen. U
kunt zich opgeven bij juf Anique.

Herinnering Pontes- enquête groep 8,
Geachte ouder/verzorger,
Eerder heeft u van ons een e-mail ontvangen met de vraag een enquête in te vullen over
de keuze van de VO-school voor uw zoon of dochter. De respons is tot nu toe al
overweldigend, maar toch zouden wij graag nog meer reacties ontvangen om een zo
duidelijk mogelijk beeld te kunnen vormen. Daarom vragen wij u, mocht u de enquête
nog niet hebben ingevuld, dit alsnog te doen. Uw antwoorden ontvangen wij anoniem.
Ga naar: https://nl.surveymonkey.com/r/Q3RHPFN
Het motto van Pieter Zeeman is ‘Met jouw talent vooruit!’. Om dat met uw kind(eren) zo
goed mogelijk te kunnen doen, hebben wij uw inbreng nodig. Ik hoop daarom van harte
op uw medewerking. De enquête kan tot 1 juli 2018 worden ingevuld.
Bij voorbaat dank voor uw bijdrage.
Met vriendelijke groet,
Peter van der Gaag MA MME, Rector Pontes SG –Pieter Zeeman, Zierikzee

Bijlage: Balletschool Preludee
Vakantiemix Kibeo
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