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Beste ouders en/of verzorgers,
Anders dan dat u van ons gewend bent, ontvangt u dit keer de
nieuwsbrief op woensdag en niet op vrijdag. De reden hiervoor is
dat ik donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei wegens een inspirerende
dalton tweedaagse afwezig ben.
In deze nieuwsbrief uitsluitend informatie over het jubileum
magazine, de avondvierdaagse, vervanging van juf Rosanna en een
bericht van het KWS-fonds.

Agenda
Maandag 25 mei
Tweede Pinksterdag, alle
kinderen zijn vrij.
Woensdag 27 mei
Groep 8 gaat op kamp
Vrijdag 29 mei
Groep 8 terug van kamp

Volgende week beginnen de Cito-toetsen. De afname van de Citotoetsen duurt 3 weken.

Dinsdag 2 juni
Start avondvierdaagse

Volgende week ontvangt u van ons het nieuws uit de groepen.
Alvast een fijn Pinksterweekend toegewenst en tot dinsdag 26 mei

Woensdag 10 juni
Groep 6 Thijsse’s Hof

Met vriendelijke groet,
Debby schouten-Coesel

Vrijdag 19 juni
Wilhelminadag; start
vossenjacht 16.00 uur.

Hoera feest
Het jubileum magazine zit in
de afrondende fase. De
artikelen zijn geschreven, de
foto’s gemaakt en
advertenties verkocht. Een
groep enthousiaste en
betrokken ouders hebben hier inmiddels al velen uren in gestoken.
Nu ligt er nog een grote klus voor de vormgevers.
Doordat er in het tijdschrift ook advertenties zijn geplaatst, hebben
we de prijs van de glossy naar beneden kunnen brengen. Het
magazine kost €5 per exemplaar in plaats van de €10 die we eerst
hadden berekend.
Vanaf dinsdag 26 mei om 8.20 uur kunt u uw reeds bestelde
exemplaren komen betalen. U ontvangt dan een tegoedbon. Met
deze tegoedbon kunt u uw exemplaren vrijdag 19 juni tijdens de
Wilhelminadag ophalen. Heeft u nog geen exemplaar besteld, of
wilt u gezien de lage kosten er toch meerdere bestellen. Dit is geen
probleem! Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag zal er
iemand uit het team aanwezig zijn voor de verkoop. Voor de exacte
dagen en tijden verwijs ik u naar het overzicht dat vanaf vrijdag op
het raam bij de koffiekamer zal hangen.

Jarigen
21-05 Andras gr. 1B
25-05 Julian gr. 4
01-06 Alessia gr. 4
01-06 Daniël gr. 4
08-06 Rutger gr. 6
09-06 Jette gr. 4
12-06 Finn gr. 2B

Welkom
Maandag 1 juni komen
Bebel, Kate en Valerie groep
1C versterken.
Wij wensen hen een fijne toe
bij ons op school!

Avondvierdaagse
Vrijdag 22 mei is de uiterste inleverdatum voor de avondvierdaagse. Extra inschrijfformulieren vindt
u in de hal van de school.
We gaan er van uit dat we met een grote groep KWS-wandelaars tijdens ons jubileumjaar deze vier
dagen gezellig gaan wandelen.
Afwezigheid juf Rosanna
Woensdag 27 mei gaat groep 8 op kamp. Naast juf Freya, meester Kaj, meester Nick, meester Pelle
gaat ook juf Rosanna met groep 8 mee op kamp.
Op woensdag, donderdag en vrijdag zal meester Eric juf Rosanna vervangen en in groep 3 werken.
De kinderen kennen hem al en hebben er veel zin in!
Bericht van het KWS-fonds
Vacatures in het bestuur van het KWS fonds! Wat voor u?
Wegens het aftreden van drie bestuursleden die zich jarenlang voor het KWS fonds hebben ingezet,
worden nieuwe leden gezocht. Het nog zittende bestuur bestaat uit Mariette Wessels (Kai gr 4) en
Arnaud Jansen (Kas gr 8, Janneke en Nynke gr 6, Lúk gr 3)
Wat is het KWS fonds?
Uit het KWS fonds worden activiteiten die met het normale budget van de school
niet ingewilligd kunnen worden, bekostigd. De spetterende voorstelling “Feest”, uitgevoerd door
alle leerlingen o.l.v. Mamagaai is hiervan een voorbeeld. Vorig jaar werd er een
tekenatelier gehouden. Maar ook de grote schilderstukken in de gangen zijn betaald uit het KWSfonds. Het fonds is ondergebracht in een stichting: de middelen worden bijeengebracht door de
ouders van de kinderen op de KWS.
Wat doet het bestuur van het KWS fonds?
Het bestuur van het KWS fonds stelt, na onderzoek en overleg, een aantal aansprekende activiteiten
op het gebied van culturele/technische/ ontspannende verbreding voor aan de ouders van de
leerlingen van de school. De ouders van de KWS kiezen via een stemming voor een van deze
activiteiten. Het bestuur van het fonds werkt dit vervolgens in nauw overleg met de leiding van de
KWS uit en maakt de activiteit financieel mogelijk. Verder werft het bestuur de middelen om deze
activiteiten te kunnen bekostigen.
Iets voor U?
Bent U enthousiast en heeft U organisatietalent? Heeft U goede ideeën om het schooljaar van de
kinderen cultureel/ creatief/ technisch/ anderszins te verrijken? Meldt U zich dan aan bij Debby
Schouten, Mariette Wessels (0621205830) of Arnaud Jansen.
Mochten er zich meer dan 3 leden aanmelden, dan kan het zijn dat er een verkiezing georganiseerd
wordt.
Namens het KWS fonds,
Mariëtte Wessels

