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LAATSTE PERIODE VAN HET SCHOOLJAAR

De meivakantie is alweer 2 weken geleden en de laatste periode van het schooljaar is gestart. Een tijd
waarin we nog keihard moeten werken aan alle doelen, maar ook een tijd waarin er nog een hoop leuke
dingen op de planning staan.
Zo is groep 8 de afgelopen drie dagen op kamp geweest. Volgende week mogen de kinderen uit groep 1
t/m 7 gaan genieten van de schoolreis! Wij hebben er ontzettend veel zin in!
Later op het jaar staat er nog een meester en juffendag gepland (28 juni) en wordt er door de
activiteitencommissie een disco (8 juli) georganiseerd. En natuurlijk is er ook nog het eindfeest voor alle
kinderen. Ook gaat groep 8 keihard aan de slag om een geweldige musical neer te zetten. Over al deze
activiteiten zal u nog geïnformeerd worden.

NIEUWE LEERLINGEN
Welkom op school! Afgelopen maand zijn
Indi en Raissa gestart in groep 1 bij juf Astrid
en juf Leonie. Wij wensen hen een fijne en
leerzame tijd op de Kohnstammschool!

Belangrijke data
Ddonderdag 26 mei,
vrijdag 27 mei
Hemelvaart, leerlingen vrij
dinsdag 31 mei
Schoolreis groep 1 t/m 7

SCHOOLREIS BETALINGEN
De schoolreis is door veel ouders al betaald. Bedankt!
Mocht u nog niet betaald hebben?
Via PARRO heeft u een betaalverzoek ontvangen voor deze activiteit.
Zou u eraan willen denken deze zo snel mogelijk te betalen? Contant
betalen mag ook! Voor groep 1/2 is het bedrag 25 euro. Voor groep 1 t/m
7 is het bedrag 36 euro.
Mocht er een probleem zijn met de betaling, komt u dan maandag 30
mei bij mij langs?
Met vriendelijke groet, Marisca van Peet
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25 MEI

SCHOOLKORFBAL
Vorige week woensdag hebben we met ruim 30
kinderen, uit de middenbouw, meegedaan aan het
schoolkorfbaltoernooi in Goes.
Het was een super zonnige en sportieve middag en de
kinderen hebben het erg naar hun zin gehad!
Één team wist zelfs de finale van groep 5/6 te bereiken!
Helaas hebben we deze wedstrijd verloren met
strafworpen, jammer.

LEERLINGENRAAD
Vrijdag 20 mei heeft de leerlingenraad voor de tweede keer met juf Marisca vergaderd over
allerlei dingen die voor de kinderen belangrijk zijn. Zo hebben we de Koningsspelen op school
geëvalueerd, hebben we bekeken welke ideeën er allemaal in de ideeënbus zaten en
bespraken we gelijk of er dingen tussen zaten waar we ook echt iets mee kunnen doen.
Ook hebben we gesproken over de activiteiten die we dit schooljaar allemaal nog gaan doen.
De leerlingen van de leerlingenraad zullen voortaan zelf af en toe een stukje schrijven voor de
nieuwsbrief. Hopelijk kunnen we binnenkort zo'n berichtje plaatsen.

VAKANTIEROOSTER 2022-2023
Dit is het vakantierooster voor het nieuwe schooljaar.
De studiedagen zijn nog niet bekend.
Herfstvakantie: 24 oktober 2022 t/m 28 oktober 2022
Kerstvakantie: 26 december 2022 t/m 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie: 20 februari 2023 t/m 24 februari 2023
Goede vrijdag: 7 april 2023
Tweede Paasdag: 10 april 2023
Meivakantie: 24 april 2023 t/m 5 mei 2023
Hemelvaart: 18 en 19 mei 2023
Tweede Pinksteren: 29 mei 2023
Zomervakantie: 17 juli 2023 t/m 25 augustus 2023
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