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Op 17 mei was het groot feest bij meester Mosterd jr.
en zijn vrouw Marijke. Ze hebben een zoon gekregen
die de naam Ezra draagt. Van harte gefeliciteerd en

2/6 schoolfotograaf

Gods zegen gewenst bij de opvoeding!

9/6 Sportdag groep
7 en 8

Op woensdag 22 juni hopen juf Driessen en Kees

10/6 schoolreis
groep 0/1/2

we een deel van de dag bij te wonen. De ouders van de

14/6 schoolreis
groep 3-5, groep
0/1/2 vrij
16/6 schoolreis
groep 6-8, alle
andere groepen vrij
22-6 school uit om
12.15 uur!
4/7 Alle groepen vrij
’s middags vrij
ii.v.m. schoonmaak
5/7 Afscheid groep 8

Verjaardagen

Jonker te gaan trouwen! Als collega’s en groep hopen

kinderen van groep 4 worden hierover apart
geïnformeerd. We wensen het bruidspaar alvast een fijne en mooie dag toe en
bovenal Gods rijke zegen voor hun huwelijk!
In verband met dit huwelijk gaat de school op 22 juni om 12.15 uur uit!!

Afscheid en jubileum
We willen u ook alvast meedelen dat we aan het eind van dit schooljaar afscheid
nemen van juf De Bruin. Ze is aan onze school verbonden sinds 1989! Ze was
niet alleen juf voor de groep, maar had ook andere taken en functies Op D.V. 30
juni zal er een en ander worden georganiseerd.
Juf Dirksen-Groen is vijfentwintig jaar werkzaam op “De Zaaier”. Ook zij is naast
juf expert op diverse onderwijsgebieden! Dit bijzondere feit willen we ook met

5/6 Meester Van
elkaar vieren op D.V. 30 juni.
Garderen
U wordt verder geïnformeerd in een aparte brief.
5/6 Juf Benard
6/6 Juf Bos
14/6 Juf Arends
Geboren
15/6 Juf Van den
Bij familie Van Ginkel is een zoon geboren, hij wordt Joan genoemd. We feliciteren hen van harte
Berg
wensen de ouders Gods zegen toe bij de opvoeding van hun kinderen.
16/6 en
Juf Hendriksen
3/7 Juf Den Dekker

Info schoolreizen
In juni hopen we weer met alle groepen op schoolreis te gaan. De onderbouw gaat naar
Malkenschoten, de middenbouw naar Ouwehands Dierenpark en de bovenbouw naar Burgers

Zoo. Groep 5/6 gaat in zijn geheel mee met de bovenbouw. Alle overige informatie krijgt u ook
vandaag via een speciale brief.

Sportdag
Op 9 juni hopen we weer een sportdag te hebben met de groepen 7 en 8 van Harskamp en de
omliggende scholen. De sportdag wordt gehouden op de sportvelden in Wekerom.

MR
Eind juni hopen we als MR weer de
laatste vergadering van dit schooljaar te
houden. Op de agenda staan dan o.a.
het vakantierooster, schoolgids en de
formatie.

Met vriendelijke groet,

Politiebezoek bij de kleuters!

De MR

Schoonmaak
De afgelopen twee jaar hebben we de jaarlijkse schoonmaak ’s middags met een beperkte groep
ouders en leerkrachten gedaan. Dit jaar willen we dat op dezelfde manier voortzetten.
Maandagmiddag 4 juli hebben alle kinderen vrij. Dan worden de klassen en de kleutergymzaal
schoongemaakt. Hiervoor is alleen bij de kleutergroepen uw hulp nodig. Er komt een intekenlijst
bij de kleuterklassen te hangen, waarop u kunt inschrijven.
Verder willen we graag alle kleuters een tas met materiaal meegeven om thuis schoon te maken.
De tassen staan, met uw naam erop, aan het eind van vrijdagmorgen 1 juli klaar bij de. Fijn als
u ze dan even op komt halen. Voor de Voorschool staan de tassen klaar op woensdag 29 juni.
We danken u alvast heel hartelijk voor deze zeer gewaardeerde hulp!

Vrijdagmorgen 1 juli wordt uw hulp gevraagd voor de overige ruimtes (computerlokaal,
personeelskamer, handvaardigheidslokaal e.d.). Hiervoor ontvangt u een uitnodiging via Parro.
We hopen met uw hulp het jaar af te sluiten met een frisse en schone school!

Winkelstage
Veel bedrijven in Harskamp hadden op extra
hulp van kinderen uit groep 8. Een mooie
ervaring voor onze leerlingen.
Wat ziet dit er allemaal lekker uit!

Verkeersexamen groep 8
Het praktijkexamen vindt plaats op 7
juni a.s.

Een spreekbeurt in groep 6

Schoolfotograaf 2 juni a.s.
Op donderdagmorgen 2 juni komt de schoolfotograaf. Er worden alleen groepsfoto’s gemaakt.

Hoofdluis
De hoofdluiscontrole op school vindt weer plaats na elke vakantie. Ziet u thuis
hoofdluis of neten bij uw kind, dan is het fijn (zoals ook heel veel gebeurt!) dat u
dit aan ons bekend maakt. Als het uw voorkeur heeft kunt u het ook aan mevr.
Prinsen melden: 0318-842451 of 06-12454006.

