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Beste ouders, verzorgers,
Thema planten krijgt steeds meer vorm in en buiten
de school, de zonnebloemen worden opgekweekt,
er groeien wortels in een kweekkast en in de
moestuin worden de aardbeien steeds roder. Voor
in de school zijn we op zoek naar verschillende
soorten planten, heeft u een plant die graag komt
logeren op school dan is hij welkom op de
Eendracht.

Schoolreis groep 1 t/m 6

Alvast bedankt.

Juffenmiddag

We bedanken de ouders van de OR en iedereen die
geholpen heeft de juffenmiddag tot een feestelijke
geheel te maken.
De kinderen en de juffen hebben het als een
gezellige middag ervaren.

Op woensdag 29 juni gaan we op schoolreis met
de kinderen van groep 1 t/m 6. Dit jaar is de
bestemming: Berkenhof
Tropical
Zoo in
Kwadendamme. We vertrekken op school om
uiterlijk 8.30 uur. We zullen rond de klok van 14.30
uur terug op school zijn. De kinderen nemen op
deze dag hun eigen lunch mee en voldoende te
drinken. Ook graag extra droge kleding en een
plastic tasje in de rugtas.
U kunt de vrijwillige bijdrage overmaken of
contant aan de juf geven. Zie voor meer informatie
de gele brief.
Naschools aanbod, voetbal

Sportdag donderdag 16 juni

Op donderdag 16 juni hebben we sportdag. Deze
dag wordt georganiseerd door studenten van het
CIOS. Samen met de leerlingen zullen we deze dag
naar de speeltuin en de voetbalvelden gaan. Er is
gevraagd of we een aantal ouders/ opa’s/ oma’s
zouden kunnen vragen om een paar uur een
groepje te begeleiden. We zoeken nog mensen om
te helpen, komt u ook?

Obs de Eendracht maakt onderdeel uit van

Vrijdag start juf Renate met het geven van de eerste
van de vier voetbaltrainingen aan de leerlingen die
zich hebben opgegeven of nog opgeven. De
voetbaltraining wordt gegeven op het schoolplein
en is van 14:15 uur tot 15:30 uur. Als de kinderen
willen deelnemen, doet u dan een berichtje naar de
eigen juf?
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AGENDA

De komende periode staan de volgende
activiteiten gepland:
Datum
activiteit
01 juni:
zwemmen
05 juni:
eerste pinksterdag
06 juni:
tweede pinksterdag alle ll vrij.
09 juni:
Klassenbrief
13 juni:
Start afnameweek cito E-toetsen
15 juni:
zwemmen
16 juni:
Sportdag
19 juni:
Vaderdag
29 juni:
diploma zwemmen groep 7-8
Schoolreisje groep 1 t/m 6
07 juli:
Nieuwsbrief juli
08 juli:
Rapporten mee
TOT DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF!

Vriendelijke groeten,
Team obs de Eendracht
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