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AFGELOPEN WEKEN

Wat was het de afgelopen weken meestal fijn op school! Er is keihard
gewerkt door alle kinderen, groep 8 heeft de eindtoets gemaakt, het
verkeersexamen gehad én we zijn op kamp en schoolreis geweest.
Kortom, genieten!
De komende weken staan er nog een hoop leuke dingen op de
planning
waar u zeker nog over geïnformeerd gaat worden, zoals bijvoorbeeld
de meester/juffendag op dinsdag 28 juni! Er is al een heel tof thema
bedacht! Groep 8 gaat op een (gewonnen) schoolreis naar de Floriade
in
Almere. Ook is groep 8 volop bezig met de voorbereidingen van de
musical. We zijn heel benieuwd naar de talenten van alle kinderen!
We kunnen er naast dit vrolijke nieuws helaas niet aan voorbij dat er
ook verdrietige dingen gebeuren, waar we dan als team bij stilstaan en
soms ook met de kinderen als de situatie daarom vraagt. Er ontstaan
heel mooie en waardevolle gesprekken die ook heel belangrijk zijn.

Belangrijke data
vrijdag 24 juni
Groep 8 naar Floriade
dinsdag 28 juni
meester/juffen dag
(info volgt)
8 juli
schooldisco (info volgt)

Volgend schooljaar
Ik hoop u in de volgende nieuwsbrief te kunnen informeren over de
formatie (welke juf/meester voor welke groep) voor het komende
schooljaar. We zijn hier nu nog druk mee bezig!

NIEUWE LEERLINGEN
Welkom op school! Afgelopen maand is Mila
gestart in groep 1 bij juf Astrid en juf Leonie.
In groep 3 is Gabriella gestart bij juf Lisanne
en juf Esther.
Wij wensen hen een fijne en leerzame tijd op
de Kohnstammschool!

SCHOOLJAAR 21-22

VOLGENDE NIEUWSBRIEF: 7 JULI

9 JUNI

LEERLINGENRAAD
Een aantal keer per jaar vergadert de leerlingenraad samen met juf Marisca. Olav en Alisa (groep 8)
hebben hiervan een verslagje geschreven voor in de nieuwsbrief!
Hoi,
Wij zijn de leerlingenraad van de Kohnstammschool.
Bij de leerlingenraad bespreken we dingen die belangrijk zijn voor
onze school. Ook bespreken we dingen die goed of minder goed gaan
op onze school. Omdat de mening van andere leerlingen voor ons ook
heel belangrijk is hebben we een ideeënbus gemaakt waar je ideeën in
kunt doen.
De vorige vergadering hebben we de ideeënbus geopend en gekeken wat
er op de briefjes stond. Ook waren er die niet uitgevoerd konden worden.
Ook hebben we besproken hoe de Koningsspelen gingen en of er een
disco komt.
Olav en Alisa

HERHALING: 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

SCHOOLJAAR 21-22

KORFBALVERENIGING BLAUW-WIT: TRAININGSDAGEN
Na de meivakantie hebben er kinderen van school meegedaan aan de korfbalwedstrijden. Misschien smaakt
dit naar meer! Of ben je enthousiast geworden door de verhalen die je hierover hebt gehoord, of wil je
gewoon eens een keer kennis maken met korfbal? Dat kan! (zie onderstaand berichtje en de flyer).
OP 14 EN 18 JUNI HOUDEN WIJ VAN KORFBALVERENIGING BLAUW-WIT OPEN TRAININGSDAGEN. OP DIE
DAGEN ZIJN DE KINDEREN VAN HARTE WELKOM OM EEN KEER MEE TE KOMEN TRAINEN MET DE KORFBAL.
VOOR DE KINDEREN VAN 6- 13 JAAR ZAL DE TRAINING OP DINSDAG 14 JUNI ZIJN EN VOOR DE KINDEREN VAN
4-6 JAAR ZAL DIT OP ZATERDAG 18 JUNI GEHOUDEN WORDEN.
DAARNAAST KRIJGEN DE KINDEREN DE MOGELIJKHEID, MOCHTEN ZE DE TRAININGEN LEUK VINDEN, HET
EERSTE HALVE JAAR GRATIS MEE TE TRAINEN.

