Elk kind verdient
een waarde(n)volle toekomst!
Oude-Tonge, 6 juni 2019
Aan alle ouder(s)/verzorger(s),

Kamp groep 7-8
Na drie heerlijke dagen mochten we vanmiddag weer veilig aankomen op school. Vooraf
maakten we ons zorgen om het weer, maar nu kunnen we zeggen dat het allemaal precies
goed uitpakte en daar zijn we dankbaar voor. De kinderen hebben er met elkaar geweldige
dagen van gemaakt.

Schoolfotograaf
Binnenkort komt de schoolfotograaf weer langs. Vanwege nieuwe wetgeving hebben we
toestemming nodig om groepsfoto’s te maken. We hopen dat alle ouders positief staan t.o.v.
van het maken van groepsfoto’s, want het zou erg jammer zijn als de foto’s niet compleet
zijn. Zie bijlage voor meer informatie.

Schoolreis
Maandag 17 juni is het zo ver! We gaan dan op SCHOOLREIS!

We gaan er een actief, avontuurlijk schoolreisje van maken in Duinoord.
Een lunchpakketje? Dat is verleden tijd, want bij Duinoord kun je onbeperkt gebruik maken
van het eten en drinken in de horecastraat. In de horecastraat kunnen de kinderen terecht
voor pannenkoeken, friet, desserts en dranken (de energiedrank wordt op deze dagen
afgesloten). Er is niets te koop voor de kinderen op het park.
Rugzak met een flesje water, snoepje en iets voor in de bus mag wel mee.
Kosten bedragen €27.50. Gelieve komende weken contant betalen aan de juf.

Pinkstervakantie
We wensen iedereen een heel goed weekend met gezegende diensten toe. Donderdag 13
juni hopen we iedereen weer op school te zien.

Kinderconcert Wieger wordt wakker
Hé, word eens wakker, kom eens uit je bed, er is weer een kinderconcert! Op
donderdagavond 20 juni zijn alle kinderen van de basisscholen in Oost-Flakkee welkom op
CBS ‘De Bron’ te Oude-Tonge.
Het kinderconcert gaat over Wieger. Wieger mag op muziekles, maar welk instrument moet
hij nou kiezen? Zijn vriendinnetje die ook in het orkest speelt, maakt het hem zelfs nog
moeilijker. En wat hebben een mooie prinses en een norse koning daar dan mee te maken? Je
zult het te weten komen als je naar dit muzikale verhaal komt luisteren. Het wordt uitgevoerd
door fanfareorkest en opleidingsorkest Vooruit uit Oude-Tonge samen met muziekvereniging
W.M. van der Harst uit Ooltgensplaat.

Als het concert afgelopen is,
kunnen
de
kinderen
de
verschillende instrumenten bekijken, en wie weet mogen ze er wel een noot uit proberen te
blazen.
Het wordt weer een gezellig concert.
Wat: Kinderconcert ‘Wieger wordt wakker
Datum: donderdag 20 juni
Aanvang: 19:00 uur
Locatie: CBS ‘De Bron’, Melkweg 75 te Oude-Tonge

Gebedssamenkomst
Iedere eerste woensdag van de maand is er om 20.30 uur een gebedssamenkomst in de
bovenzaal van Aktivia.
U als ouder van de Bron bent hiervoor ook van harte uitgenodigd om mee te bidden voor
onze school, ons dorp, de kerken enz. Eventuele gebedspunten kunt u doorgeven aan de
leerkracht. De eerstvolgende keren hopen we te bidden op woensdag 5 juni en 3 juli. Iedereen
is van harte welkom.

5 t/m 7 juni
10 t/m 12 juni

Kamp van groep 7-8
Pinkstervakantie

17 juni

Schoolreis van groep 3-4 en groep 5-6.

17 juni

Schoolreis groep 1-2

17 juni

Vanwege de schoolreizen heeft groep 7-8 deze dag geen school.

20 juni

Kinderconcert

17 t/m 28 juni

In deze periode nemen we cito-toetsen af.

3 juli

Schoolfotograaf

4 juli

Studiedag van het team, de kinderen hebben deze dag geen school

8 juli

Schoolmaatschappelijk werk

11 juli

De rapporten van groep 1-2 gaan mee naar huis

12 juli

De rapporten van groep 1-2 gaan mee naar huis

15 juli

Afscheidsavond van groep 8

18 juli

Laatste schooldag

22 juli t/m 30 augustus
2 september

Zomervakantie
Eerste schooldag

