Belangrijke
data:
● Woensdag 15 mei
● Dinsdag 21 mei
● Donderdag 23 mei
● 27 t/m 29 mei
● Donderdag 20 juni

Schoolkorfbal
Praktisch verkeersexamen
Schoolreis groep 1 t/m 6
Schoolkamp groep 7 en 8
Eindfilm groep 7 en 8

Een woord van welkom
Een woord van welkom voor Saar Geijs. Saar is na de meivakantie
bij ons op school begonnen. We hopen dat zij zich spoedig thuis
zal voelen op de Kohnstammschool en wensen haar een fijne en
leerzame tijd.

Schoolreis - schoolkamp
Op donderdag 23 mei gaan de leerlingen van groep 1 t/m 6 op
schoolreis. U heeft hierover ook een aparte brief gekregen met
meer informatie.
De leerlingen van groep 7 en 8 vertrekken op maandag 27 mei op
schoolkamp. Ze hebben als thema “Een reis rond de wereld”. De
ouders van deze leerlingen hebben hierover op een ouderavond extra informatie
gekregen.
Informatie tiny forest
Op 14 mei is er op de Kohnstammschool een informatieavond over het
tiny forest bij de Kohnstammschool. De gemeente en het IVN geven
informatie over de beweegredenen en de mogelijkheden. U bent van
harte welkom om 19.15 u. Zie hiervoor
ook de brief van de gemeente die alle
leerlingen maandag hebben gekregen. De
leerlingen kunnen de kleurplaat inkleuren, die ze mogen
inleveren voor 14 mei bij de juf of meester. De kleurplaten
worden in de hal opgehangen en voor de mooiste kleurplaat
is er een prijs beschikbaar.
Avond vierdaagse
In vorige nieuwsbrief kon u de aankondiging betreffende de
avond vierdaagse al lezen.
Er worden door de ouderraad heel wat ideeën geopperd om dit bij
alle leerlingen en ouders voor het voetlicht te brengen. Het doel is
om met velen, leerlingen en ouders, van 3 tot 6 juni de
wandelschoenen aan te trekken. Zie ook de flyer in de bijlage.
Overlijden
Via deze nieuwsbrief een kort bericht betreffende het overlijden van Nienke Booms,
moeder van Nathan uit groep 4. Na een heftige ziekteperiode is er op 19 april afscheid
genomen van Nienke. In overleg met de familie hebben we dit niet nader kenbaar
gemaakt. We wensen Nathan en Martin veel sterkte en steun aan en van elkaar voor de
komende periode.

Hoofdluis
Dankzij een aantal super pluisouders wordt er tijdig gesignaleerd en geïnformeerd bij
constatering van hoofdluis. Dit is van belang
om verdere verspreiding van hoofdluis te
voorkomen. Na de zomervakantie is het van
de belang dat we deze service kunnen
voortzetten, maar er is een tekort aan
pluisouders. Wilt u na iedere vakantie samen
met andere ouders pluizen??? Geef het door
aan de leerkracht of aan een pluisouder!
Eindfilm
Op 20 juni is er dit jaar de
eindfilm van groep 7/8. Geen musical maar dit jaar een film die vertoond
wordt aan de ouders van de acteurs. Vanwege aanpassing van de datum,
van 19 naar 20 juni, wordt dit bericht tijdig in de nieuwsbrief geplaatst.

Praktisch verkeersexamen
Op 21 mei is het praktisch verkeersexamen. Leerlingen van groep 7 en 8 fietsen door de
stad om te wennen aan het stadsverkeer en verantwoord verkeersgedrag te oefenen. Nu is
de gemeente nog niet vertrouwd met continuroosters: leerlingen van de Kohnstammschool
worden om 14.00 u. verwacht voor het examen en zijn dus later thuis. We kunnen het tijdstip
niet exact aangeven, maar we gaan uit van een uur praktisch verkeersexamen.

