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BELANGRIJKE DATA
Maandag 13 mei t/m donderdag 16 mei
Kamp, groepen 8
Dinsdag 14 mei
Toetsdag, groep 1/2a vrij
Donderdag 16 mei
Toetsdag, groep 1/2b vrij
Dinsdag 21 mei
Schoolreis, groepen 5 en 6
Woensdag 22 mei
Schoolreis, groepen 4
Vrijdag 24 mei
Schoolreis, groepen 1, 1/2 en 3
Woensdag 29 mei
Schoolreis, groepen 7
Dinsdag 28 & woensdag 29 mei
Schoolfotograaf
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Betaling schoolreis
In een vorige nieuwsbrief heeft iets gestaan over de betaling van de schoolreis. Gelukkig
hebben de meeste ouders de betaling gedaan. Echter ook nog ruim 40 ouders niet. We
moeten deze betaling echt zo spoedig mogelijk ontvangen. Zonder deze bijdrage kunnen we
de bussen niet betalen en dat heeft natuurlijk gevolgen voor het schoolreisje. Graag verzoek
ik u voor woensdag 15 mei de betaling in orde te maken. Mocht u niet meer zeker weten of u
al betaald heeft, de leerkracht van uw kind heeft een overzicht.

Kamp groepen 8
De leerlingen van groep 8a en groep 8b zijn vanmorgen vertrokken naar Ameland. Hier zullen
ze tot donderdag verblijven. Meester Jan-Willem en meester Guido hebben een mooi

programma samengesteld, zodat de leerlingen
een onvergetelijk kamp zullen hebben. Ook juf
Dirja, juf Lotte, juf Wendy, meester Djay en de
stagiaires Floris en Malu gaan mee om de groepen
te begeleiden. Op facebook wordt er steeds een
verslag van de belevenissen weergegeven.

Aanpassing gebouw
De vorige zomer was het vreselijk warm in het gebouw. Het bleek dat
de koeling die ’s nachts moest plaatsvinden, niet goed werkte. In de
afgelopen vakantie is er een aanpassing gedaan op het gebouw, zodat
er voldoende koele lucht aangezogen kan worden in de nacht. Hopelijk
krijgen we weer een mooie zomer, maar blijft het in het Noorderlicht
toch aangenaam om te werken.

Sprookjes in groepen 1 en 2
Op dinsdag 7 mei is het thema sprookjes geopend door middel van een toneelstuk. Het
sprookje Hans en Grietje werd uitgebeeld door de leerkrachten. Op de tribune zaten alle
kinderen van groep 1 tot en met 4. De kinderen hebben genoten van het toneelstuk.
Gedurende de aankomende weken zullen we in de klassen aandacht besteden aan
verschillende sprookjes en het thema wordt afgesloten door een waar sprookjesfeest.

