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Fijn bericht 

Juf Lydia van groep 3 is weer helemaal beter! We zijn blij 

dat ze weer volledig op school is. Van ons bestuur mag juf 

Amely na de vakantie nog twee weken bij ons op school blijven, voordat zij weer in de 

vervangerspool terug gaat. Hier zijn wij blij mee! 

Oud meubilair 

Gisteren is al het oude meubilair in een container geplaatst en naar Rotterdam gebracht. Maandag 

wordt het verscheept naar Gambia. Wat hebben we goede hulp gehad van de ouders, heel erg fijn. 

Het regende enorm, maar daar liet niemand zich door ontmoedigen! Ook de kinderen hebben goed 

geholpen. Via www.townshipssa.com kunt u meer informatie vinden, ook op facebook zijn zij te 

volgen. 

 

Doekoe scholenaktie 

Tot en met zondag 23 mei organiseert @Coopsupermarkten samen met Unilever en Arla Foods de 

Doekoe Scholenactie. Bij aankoop van actieproducten ontvang je speciale Doekoe–munten, die je 

kunt doneren aan onze school. Zo spaar jij mee voor leuke sport- en spelmaterialen voor op het 

schoolplein, de gymles of een sportdag om bewegen nog leuker te maken voor onze leerlingen! Meer 

weten over #Doekoe? Kijk op: www.coop.nl/doekoe 

Maak ook uw familie en vrienden attent op deze actie, want hoe meer Doekoe, hoe meer materiaal 

we krijgen. Doet u mee? 

Nieuw meubilair 

Terwijl ik dit aan het typen ben, staan er opnieuw vrachtwagens op het plein. Gisteren zijn de vloeren 

schoongemaakt en nu wordt het nieuwe meubilair in de klassen 3 tot en met 8 gebracht. Het wordt 

mooi!  

Ook zijn er nieuwe ontwikkelingen op het schoolplein, dus straks maken we een frisse start voor het 

laatste deel van dit schooljaar. 

http://www.townshipssa.com/
http://www.coop.nl/doekoe


Geheugensteuntje:  

Maandag 31 mei is de volgende studiedag. De kinderen zijn dan vrij. Wij evalueren dan het schooljaar 

en kijken vooruit naar het nieuwe schooljaar.  

 

Fijne vakantie 

Namens het team wensen ik de kinderen en u een fijne meivakantie toe. 

Op maandag 17 mei zien we elkaar weer! 

Vriendelijke groet 

Marijke Moen 

 

 


