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Agenda

13 juni
Sportdag groep 1 t/m 8

20 juni
Schoolreis groep 3 en 4

20 t/m 22 juni
Schoolkamp groep 8

21 juni
Schoonmaakavond

23 juni
Schoolreis groep 5 t/m 7

27 juni
Studiedag leerkrachten,

leerlingen zijn vrij

30 juni
Rapporten mee

Alle geplande
activiteiten kunt ook
vinden op de website

Bijlagen
● Flyer sportdag

In deze nieuwsbrief
- Afscheid collega’s
- Sportdag
- Schoonmaakavond
- Schoolreizen/schoolkamp
- Studiedag

S C H O O L

Nieuwtjes
➔ Afscheid collega’s: Met het eind van het schooljaar in zicht kunnen we

alvast vertellen dat we in juli afscheid gaan nemen van een viertal

collega’s. Juf Annemarie uit groep 3-4b en juf Plonie (remedial teacher)

gaan na vele jaren trouwe dienst met prepensioen. Dat is hen uiteraard

van harte gegund. Juf Inge uit groep 6a gaat een nieuwe uitdaging aan.

Zij gaat werken in het speciaal onderwijs in Goes. Carola stopt met haar

administratieve werkzaamheden op school. Wel blijft ze werkzaam in de

bibliotheek in de Stenge. Op woensdag 20 juli zwaaien we samen met

de kinderen de collega’s uit.

Geplande activiteiten
➔ Sportdag: De studenten van het CIOS organiseren op maandag 13 juni

sportdag voor alle groepen.
Van 9.00 uur tot 11.00 uur voor groep 1 t/m 4 (thema: jungle en
oudhollandse spelen)  en van 12.00 tot 15.00 uur voor groep 5 t/m 8
(thema: olympische spelen en oudhollandse spelen). De kinderen van
groep 5 t/m 8 blijven over, graag zelf voor een lunch zorgen.Het zou
leuk zijn als de kinderen verkleed m.b.t. het thema naar school zouden
komen. Meer informatie vindt u in de bijgevoegde flyer.
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➔ Schoolkamp groep 8: Van maandag 20 t/m woensdag 22 juni gaan de kinderen van groep 8 op
schoolkamp naar Kanoa in Wolphaartsdijk. We verwachten ze maandag om 9.45 uur op school zodat
we om 10.00 uur met de fiets kunnen vertrekken. Woensdag rond 11.30 uur verwachten we ze weer
terug. We wensen ze heel veel plezier!
De kosten van het kamp bedragen €75,00. Heeft u nog niet betaald, wilt u dit z.s.m. overmaken op
NL05 RABO 0346013224 t.n.v. Prisma Scholengroep onder vermelding  van kamp groep 8 +  de naam
van uw zoon of dochter.

➔ Schoolreisjes groep 3 t/m 7: Op maandag 20 juni gaan de kinderen van groep 3 en 4 naar Funzone
in Roosendaal. De kinderen worden om 8.15 uur in de klas verwacht en ze vertrekken om 8.30 uur
vanaf het parkeerterrein Dijkstede. Rond 16.45 uur verwachten we ze weer terug bij parkeerterrein
Dijkstede.
De kinderen van groep 5 t/m 7 gaan op donderdag 23 juni naar familiepark Drievliet in Den Haag. Ze
worden om 8.15 verwacht in de klas en ze vertrekken om 8.30 uur vanaf parkeerterrein Dijkstede.
We verwachten ze rond 18.00 uur weer terug bij parkeerterrein Dijkstede. We wensen alle kinderen
heel veel plezier!
Heeft u de eigen bijdrage van het schoolreisje nog niet betaald, wilt u dit (€20,00 voor groep 3 en 4
en €25,00 groep 5 t/m 7) z.s.m. overmaken op rekeningnummer NL 84 RABO 0346 0249 94 ten
name van OV JvS te Heinkenszand, onder vermelding van Schoolreis, naam kind en klas.

➔ Schoonmaakavond: Op dinsdagavond 21 juni is er weer een schoonmaakavond. Het begint om 19.00
uur en duurt tot ongeveer 21.00 uur. De klaslokalen van uw kind(eren) worden door ouders
schoongemaakt. Graag zouden wij willen vragen of u zich op wilt geven voor deze avond via
janvanschengen@prisma-scholen.nl . U wordt na opgave benaderd door een ouder van de
oudervereniging.
Wilt u uw eigen schoonmaakspullen zoals een emmertje, spons etc. meenemen? Graag ook een
waterkoker meenemen. Schoonmaakmiddel is aanwezig. Alvast hartelijk dank voor uw
medewerking.

➔ Studiedag: Maandag 27 juni hebben de leerkrachten een studiedag. Alle kinderen zijn dan vrij.

K I B E O

Peutergroep Jan van Schengen/BSO
➔ Studiedag: De leerkrachten van school hebben op maandag 27 juni een studiedag. Wilt u op deze

dag gebruik maken van de BSO, graag z.s.m. via de ouder app aanmelden.
De peutergroep in school is wel gewoon open.

➔ Op maandag 13, dinsdag 14 en donderdag 16 juni houden wij “opa en oma”dag. Alle opa’s en oma’s
zijn van harte welkom van 11.00  tot 12.30 uur om een kijkje te komen nemen en samen met hun
kleinkind te spelen op de groep. De uitnodigingen krijgen de kinderen vandaag mee.

➔ Op donderdag 30 juni is het “modderdag”.
➔ Maandag 4 juli hebben we “juffendag”.
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