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VALKHOF
Bedankmorgen
Op woensdag 3 juli nodigen we alle ouders uit die op enig moment dit jaar zich
hebben ingezet voor school. Dat zijn heel veel ouders. Van lezen tot rijden, van
schilderen tot ouderraad en MR: door uw medewerking kunnen we zoveel meer
doen. Dat is natuurlijk een stukje eigen belang: het zijn immers uw kinderen die
door hulp van ouders zoveel meer krijgen. Maar het is ook ons belang, want door
uw hulp geeft u een meester of juf veel meer handen om te werken.
Voor dat alles willen we u graag bedanken. Dat gebeurt op die woensdag om 11
uur in het speellokaal van onze school. Laat even weten dat u komt; dat kan door
een briefje aan juf Will of op de mail Holletjes@hetnet.nl. We hopen vele van u
even te zien.

Taalspecialist
Zo langzamerhand herbergt het team van school, heel veel specialisten;
leerkrachten die bijvoorbeeld voor Interne Begeleiding, voor Gedrag, voor Gym of
voor Hoogbegaafdheid zijn afgestudeerd. Daar is er nu weer één bij gekomen: juf
Marianne Hofland is de Taalspecialist van school geworden nadat ze pasgeleden
deze studie met een prima resultaat heeft afgerond. Van harte gefeliciteerd,
Marianne!

Nora
Vorige week donderdag 30 mei is
Nora geboren, het dochtertje van
juf Willemijn en haar man Nico,
het zusje van Tijs. Met Nora en
met de juf is alles heel goed.
We feliciteren hen van harte en
wensen hen wat ze op het kaartje
zetten:
De Here zegent jou
en Hij beschermt jou,
Hij schijnt Zijn licht over jouw leven.
Hij zal genadig zijn
en heel dicht bij je zijn,
Hij zal Zijn vrede aan je geven

Buiten
Met z’n allen binnen 3½ minuut buiten staan. Dat lukt als we een
ontruimingsoefening houden. Dit keer deden ook de peuters mee en het ging
geweldig goed.
Dit was een
voorbereide
oefening, we
gaan ook nog
een keer
‘plotseling’
oefenen.

Agenda
10-14 juni: gr 0-1-2-3-4 vrij
do 20 juni schoolreis gr. 3 en 4
wo 3 juli bedankmorgen
wo 3 juli afscheidsfoto gr. 8
do 4 juli nieuwe Nieuwsflits

Week vrij
Kinderen in de onderbouw gaan
minder uren naar school dan
kinderen in de bovenbouw. Dat
is volgende week te merken: de
school half leeg.

Weer spelen
De
Koningsspelen
en
het
Koningsontbijt
worden
ook
volgend jaar georganiseerd. We
nemen ze op in de nieuwe
jaarplanning.

Betaald
Een aantal ouders ontvingen een
acceptgiro voor de Ouderbijdrage. Hebt u die al betaald?
Tip: doe als veel ouders en geef
een machtiging! Info op school.

Humor
Moeder tijdens het eten tegen
Rachel: Heeft de juf nog uit de
Bijbel verteld?
Rachel: Jaah! De juf heeft van de
verkreukelde man verteld!

Groet
Tot zover deze Nieuwsflits.
Tot de volgende.
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