Nieuwsbrief juni 2018
Beste ouders en verzorgers,
Hierbij sturen wij u de nieuwsbrief van juni. Verder in deze nieuwsbrief aandacht voor het
volgende:
-

Wij feliciteren in de maand juni;
Groep 1 vrij op 6 en 20 juni;
Groep 7 praktijk verkeersexamen;
Bergen Danst;
Musicals groep 8;
Oudergesprekken groep 1-2;
Voortgangsgesprekken groep 3 t/m 7;
Schoolkamp groep 8;
Ouderbedankochtend;
2e rapport;
Disco groep 8;
Stoeltjes passen;
Start zomervakantie;
Kinderopvang Mamaloe

Wij feliciteren in de maand juni :
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Niek Lambregts
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Djenna Ben Amar
Thijmen van der
Meer
Ole van Est
Zeynep Altunbas
Nikai Jooren
Emily Kerpel
Roos Verburgh
Dina Moussa
Tijs Bal
Ashley Lips
Lisa Wang
Abdelillah Dadouch
Kiyano Palm
Dyenzo Kortsmit
Marcel Bobinski
Jibbe Lambregts
Rosie Veldmeijer
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Diégo Janssen
Naomi van der
Graaff
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Milou Suijkerbuijk
Renke de Crom
Roel de Meijer
Milan Greveling
Igi Lukasiewicz
Juf Marion
Jenaira Daelemans
Mischa Noordhuizen
Jinan El Ouardani
Bente Scheltema
Daan Asselbergs
Isra Rabai
Ivana van Suijlekom
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Groep 1 vrij
De kleuters van de groepen 1 hebben gisteren lekker een ochtendje extra vrij gehad en
zullen dit op woensdag 20 juni nogmaals hebben.

Groep 7 Praktijk Verkeersexamen
Morgen, 8 juni, is een spannende dag voor de kinderen van groep 7A. Zij zullen dan hun
praktijk verkeersexamen gaan fietsen. We hopen voor hun op goed weer en wensen de
kinderen heel veel succes toe met het fietsen van de examenroute.

Bergen danst
De Krabbenkooi doet mee met het project “Bergen Danst”, een leuk initiatief waarover u
meer kunt lezen op de website www.bergendanst.nl.
Het project betreft 5 danslessen van Jac van den Elshout en een
bootcamp met Timor Steffens, waaraan onze groepen 6-8, 7 en 8 hebben
meegedaan en waarbij zij de chachacha hebben geleerd. Ze zijn nu bijna
klaar voor een echte danswedstrijd. Deze vindt plaats op zaterdag 16 juni
a.s. De betrokken ouders worden hierover nader geïnformeerd.

Musical groep 8
De groepen 6-8A en 8B zijn op het moment druk bezig met het oefenen van de musical.
Decors worden geschilderd, teksten worden geleerd en liedjes worden gezongen. Op
woensdag 20 juni a.s. is het de beurt aan de kinderen van 6-8A, op donderdag 21 juni
a.s. mag groep 8B aantreden.
De musicals worden gehouden in het Vestzaktheater
van Café Het Zwijnshoofd. De ouders van deze
groepen krijgen hierover nog nader bericht ivm de
kaartjes voor deze avonden.

Oudergesprekken groep 1-2
Op donderdag 21 juni a.s. en dinsdag 26 juni a.s. zullen de juffen van groep 1-2 de
oudergesprekken houden.
Voortgangsgesprekken groep 3 t/m 7
In de groepen 3 t/m 7 worden de komende weken voortgangsgesprekken gevoerd. U
bent hierover reeds geïnformeerd door de groepsleerkrachten.
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Schoolkamp groep 8
Van woensdag 27 t/m vrijdag 29 juni a.s. gaan de kinderen van
groep 8 op schoolkamp. Zij zullen woensdagochtend met de fiets
vertrekken richting camping De Posthoorn in Rucphen. We
hopen dat ze er mooie dagen gaan beleven, want dit is een
herinnering voor hun hele leven. Heel veel plezier gewenst en
succes aan de ouders bij wie hun zoon/dochter een paar
nachtjes weg is ;-) !

Ouderbedankochtend
Op vrijdagochtend 29 juni a.s. willen wij graag alle ouders
bedanken en in het zonnetje zetten die ons dit jaar weer zo goed
hebben geholpen. Van 10.45u tot 11.45u bent u allen van harte
welkom. U wordt over deze ochtend nog apart geïnformeerd.

Rapport
Op dinsdag 3 juli a.s. krijgen de kinderen van groep 3 t/m 8 hun 2e rapport mee.

Disco groep 8
Op dinsdag 3 juli a.s. hebben de kinderen van groep 8 hun
afscheidsavond op de Krabbenkooi. Zij gaan die avond feesten
tijdens de disco in de aula op het hoofdgebouw, waar zij vervolgens
met een lach en een traan hun basisschooltijd zullen afsluiten.
Stoeltjes passen
Op woensdag 4 juli a.s. gaan we stoeltjes passen. Alle kinderen gaan deze ochtend
kennismaken in hun ‘nieuwe’ groep waar zij ná de zomervakantie terecht gaan komen.
De groep 2 kinderen die naar groep 3 gaan zullen deze ochtend de grote stap zetten
richting het hoofdgebouw. Spannend ! Ook verwelkomen wij deze ochtend nieuwe
kleutertjes die tijdens de zomervakantie (of nét ervoor of erna) 4 jaar worden.
Voor de kinderen ook een leuk moment om kennis te maken met de nieuwe juf of
meneer.

Start zomervakantie
Op vrijdag 6 juli a.s. is het alweer de laatste schooldag van
dit jaar. Alle kinderen hoeven alleen ’s morgens naar school
te komen, waarna iedereen lekker kan gaan genieten van 6
hele weken vrij, vakantie, luieren en relaxen. Maandag 20
augustus a.s. is de eerste schooldag, waarop we iedereen
weer uitgerust terug op school verwachten.
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Kinderopvang Mamaloe

Peuterspeelzaal De Kreukeltjes
Afgelopen weken hebben we gewerkt aan het thema Kunst. Wat waren dat leuke,
muzikale weken. We hebben muziekinstrumenten leren kennen, muziekinstrumenten zelf
gemaakt en hiermee muziek gemaakt, net als Nijntje in het boek: De fluit van Nijntje.
4 juni zijn we gestart met alweer het laatste thema van dit schooljaar, Zomerkriebels.
Tijdens dit thema staan zand en water centraal. We gaan hier op verschillende manier
mee aan de slag.
We gaan knutselen met zand, buiten spelen, ijsjes maken, met modder spelen en nog
veel meer.
Woensdag 20 juni a.s. is het Mamaloe-zomerfeest, met als thema : “Op Safari”. Wij
hopen dat alle peuters en ouders aanwezig zullen zijn op dit gezellige, zomerse, safari
zomerfeest. Het lokaal komt al in zomerse sferen, en wij zijn er klaar voor. U ook ?
BSO De Zeebonken
Hallo allemaal!

De laatste weken waren de temperaturen op sommige dagen behoorlijk zomers.

Wij hopen dat dat ook op woensdagmiddag 20 juni a.s. zo is want……
Dan vieren wij het jaarlijkse zomerfeest bij Mamaloe.

De kinderen van de Zeebonken kunnen dan aan allerlei leuke activiteiten
deelnemen en natuurlijk is er dan wat lekker te eten en drinken.
Duimen jullie met ons mee voor lekker weer ??

Hiermee zijn we aan het einde gekomen van de nieuwsbrief van juni.
Met vriendelijke groet,

Team De Krabbenkooi
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