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Tweede Pinksterdag. Alle kinderen zijn vrij.

Informatie avond hulpouders A4D 20.00 uur

Avondvierdaagse
Avondvierdaagse
Avondvierdaagse
Avondvierdaagse

Schoolkamp groep 8
Tja, veel beter hadden de kinderen, leerkrachten en ouders het niet kunnen
treffen. In het zonovergoten Ermelo hebben zij genoten van elkaar, de locatie en
vele leuke activiteiten. Het organiseren van een kamp heeft veel voeten in aarde.
We willen de leerkrachten en hulpouders van harte bedanken voor hun inzet!
Nieuwe schooljaar
In de afrondende fase starten we ook het nieuwe schooljaar weer op. Vorige week
hebben we u laten weten dat de groepen doorgaan zoals zij nu zijn. Momenteel
zijn we leerkrachten aan het matchen met de groepsprofielen, dit zullen wij
uiterlijk 23 juni met u via de mail delen. Op 28 juni maken de kinderen kennis met
hun nieuwe leerkracht.
Informatieavond voor hulpouders avondvierdaagse donderdag 8 juni
Op donderdag 8 juni wordt in de teamkamer de informatieavond voor de
avondvierdaagse gehouden vanaf 20.00 uur tot ongeveer 21.00 uur. Graag
nodigen wij alle hulpouders uit om hierbij aanwezig te zijn. Naast info over de
route en de afspraken zullen ook de hesjes, de deelnemerslijst en per klas en de
klassen bordjes worden uitgedeeld. Wij hopen u dan te ontmoeten.
Avondvierdaagse commissie obs Atlantis. Tatjana, John en Daphne
Schoolreisje groep 3 t/m 7
Maandag 19 juni a.s. gaan de groepen 3 t/m 7 op schoolreisje. Vandaag hebben de
kinderen via de leerkracht te horen gekregen waar de reis naartoe gaat, namelijk
de Efteling. Normaal gesproken worden de kinderen uit de groepen 6 en 7 tijdens
het schoolreisje wat vrijer gelaten. Gezien de grote van de Efteling is dat dit jaar
niet het geval en moeten ook zij bij hun groepje blijven.
Zoals eerder gemeld zullen wij vanwege deze bijzondere locatie wat later op school
terug zijn. Om 16.00 uur vertrekken wij bij de Efteling. Gezien het tijdstip
verwachten wij rond 17.45 uur weer op school aan te komen. Houdt u er rekening
mee dat u uw kind afmeldt voor de bso of aan hen doorgeeft dat uw kind later
komt. Volgende week ontvangt u nadere informatie via de mail.
De schoolreiscommissie

Ingezonden berichten

Het team van obs Atlantis wenst u een heel fijn weekend.

