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Belangrijke data in de maand juni:
25

Algemene Ouderavond groep 1 t/m 8 in ’t Oude Parochiehuis
Inloop ouderavond met koffie & thee: 19:30 uur
Start algemene ouderavond:
20:00 uur
Eindtijd algemene ouderavond: 21:00 uur

Belangrijke data in de maand juli:
01
03
10
11
12
15
16
17
19
22

Maandinfo Juli 2019
Groep 1 t/m 8 vrij i.v.m. studiedag team Sterrenschool Driehuis
Schoonmaakavond groep 1 t/m 8
Slotviering in de kerk: afsluiting schooljaar 2018-2019
Groep 1/2 vrij
Zomerfeest
Rapport 3
Musical groep 8 & afscheidsavond groep 8
Doordraai ochtend groep 1 t/m 8
Laatste schooldag schooljaar 2018-2019
Groep 1 t/m 8 tot 12:00 uur school
Zomervakantie t/m 30 augustus 2019

Spreuk van de maand juni:

S

Nog even en dan is schooljaar 2018-2019 voorbij.
We kunnen terugkijken op een schooljaar waarin wederom door iedereen hard
gewerkt is en waar we veel mooie en leerzame momenten met elkaar hebben
beleefd.
Hierbij nodig ik u van harte uit om met ons het jaar te evalueren op de
Algemene ouderavond op dinsdag 25 juni in ’t Oude Parochiehuis

Deze dinsdagavond zal in het teken staan van de ontwikkelingen gedurende dit
schooljaar en de plannen voor schooljaar 2019-2020.
De vertegenwoordigers van de OR en de MR lopen het jaar met u door en blikken
met u terug op de georganiseerde activiteiten.
Tevens is dit de jaarvergadering van de oudervereniging Sterrenschool Driehuis.

Het programma voor deze avond:
Inloop: 19.30 uur met koffie en/of thee
Start: 20:00 uur
Einde: 21:00 uur
Onderwerpen die aan bod zullen komen:
1.Toelichting vertegenwoordiger OR op het voorlopig jaarverslag 2018-2019
2. Voorstel verhoging oudercontributie 2019-2020
3. Terugblik vertegenwoordiger MR op schooljaar 2018-2019
4. Terugblik door directie op schooljaar 2018-2019
5. Vooruitblik door directie op schooljaar 2019-2020:
o.a. Groepsindeling, Formatie & Personele bezetting
6. Schoolplein & 150 jaar bestaan school
Hopelijk is het voor u mogelijk om bij deze algemene ouderavond aanwezig te zijn.
We hebben ook uw stem nodig.

Koken met Sterren op Sterrenschool Driehuis
Op woensdag 26 juni gaan de leerlingen van groep 1 t/m 8 in gemixte groepen samen
met Sterrenkok Remco, de vader van Lieke, voordat we de zomer ingaan voor de laatste
keer dit schooljaar een verse lekkernij maken. De kookactiviteit zal plaatsvinden in het
lokaal achter het kleuterlokaal en is georganiseerd door de ouders van de
oudervereniging.

Reminder: hulpouders gezocht Zomerfeest vrijdag 12 juli
Hierbij nog een reminder om je op te geven als hulpouder voor het Zomerfeest.
We hebben al een paar aanmeldingen ontvangen maar nog lang niet genoeg….
Jullie hulp wordt dan ook erg op prijs gesteld!
Opgeven kan d.m.v. inleveren van het formulier dat bij de uitnodiging van het
Zomerfeest zat.

BSO de Speelunit gaat van het schoolplein af en komt in de school
In de week van 3 t/m 7 juni is een begin gemaakt met de interne verbouwing in
de school. De BSO is nu nog gevestigd in de units op het schoolplein maar deze

units zullen in schooljaar 2019-2020 van het schoolplein worden verwijderd.
Het lokaal achter het kleuterlokaal zal hiervoor in orde gemaakt worden.
Nieuws vanuit BSO De Speelunit

In de meivakantie zijn we begonnen met het thema '' onder water'', we hebben veel
leuke dingen gedaan. De kinderen hebben onder andere allemaal een eigen mini
aquarium gemaakt. Na dit thema zijn we verder gegaan met het thema insecten. We
hebben onder andere leuke insectenlampjes gemaakt met insectentattoos en we
hebben rupsen geknutseld van sokken. Ook hadden wij in deze periode rupsen op
de groep, deze hebben wij met de kinderen verzorgd. We hebben gezien hoe een
rups een pop wordt en daarna een vlinder. Deze hebben wij met de kinderen vrij
gelaten.
Voorschoolse opvang is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Naschoolse
opvang is er op maandag t/m vrijdag. Wees welkom om te komen kijken of kom eens
meespelen met een vriendje of vriendinnetje die al bij BSO de Speelunit speelt. Voor
meer informatie over BSO de Speelunit, loop eens binnen of mail
naar bsodespeelunit@gmail.com
Groetjes Yuri en Angelique

