
                                    

 

 

    

                                                  13 mei 2022 

Schoolfruit 
Voor de meivakantie was de laatste week van het schoolfruit. 
Als school hebben wij ons weer aangemeld voor een nieuwe 
periode van het schoolfruitproject. 
Indien wij worden ingeloot voor het schoolproject, zal deze al 
redelijk vlot na de zomervakantie van start gaan. 
Tegen die tijd zullen wij u daar weer van op de hoogte 
brengen. 
 
Schoolfoto’s 
Vandaag krijgen alle kinderen een briefje mee waarin de 
inlogcode staat waarmee u de schoolfoto’s van uw kind(eren) 
kunt bestellen. Vanaf vanmiddag zal Foto Koch de koppeling 
openzetten, zodat u de foto’s kunt bestellen. Bestelt u 
binnen 10 dagen, dan is de groepsfoto gratis. 
 

 
 
Luizencontrole 
In een eerdere nieuwsbrief werd al aangegeven dat de 
luizencontrole weer zou gaan starten. Komende maandag zal 
er een luizencontrole plaatsvinden. De luizencontrole vindt 
plaats in de klassen door een werkgroepje van ouders. Wilt u 
met de haardracht een beetje rekening houden zodat de 
controle soepel kan verlopen. Indien er neten/luizen 
geconstateerd worden zullen de desbetreffende ouders op 
de hoogte gebracht worden door de leerkracht. 

Vergadering Ouderraad 
Op dinsdag 17 mei is de volgende ouderraadsvergadering. 
Deze zal starten om 19.30 uur in de personeelskamer van de 
Toermalijn.  
 
Namens de ouderraad 
 
Inval 
Juf Annemarie is al enige tijd afwezig van school. Het gaat 
steeds een stukje beter, maar zal tot aan de zomervakantie 
nog niet voor de klas komen te staan. Tot aan de 
zomervakantie zal juf Aimée de taken van juf Annemarie 
overnemen. Juf Annemarie is wel 1 a 2 keer per week op 
school om weer rustig op te bouwen.  
 
Knikkerkampioenschap 
Op woensdag 8 juni organiseert gemeente Zwartewaterland 
voor de groepen 4 t/m 8 een knikkerkampioenschap. In de 
bijlage vind u hierover meer gegevens en hou hiervoor in te 
schrijven. 
 
Bijzondere data: 
 
17 mei: Vergadering Ouderraad  
                
20 mei: Klassenshow groep 1/2 a 
 
26 mei: Hemelvaart (kinderen zijn vrij) 
 
27 mei: Hemelvaartsweekend (kinderen zijn vrij)  
 
3 juni: Klassenshow groep 5 
 
6 juni: Tweede pinksterdag (kinderen zijn vrij) 
 

 
  

 


