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➢ Laatste weken
We zijn in de laatste fase van het schooljaar beland. Nog maar zeven weken totdat de
zomervakantie begint (8 juli). Deze fase staat in het teken van afronding. De kinderen nemen nog
een laatste eindsprint om het jaar succesvol af te sluiten.
Het is ook een periode met (hopelijk) mooi weer, leuke uitjes en nog een aantal vrije dagen. Voor
ons als personeel van de Agnes een tijd die nóg sneller voorbij lijkt te gaan.
We gaan er met z’n allen voor zorgen dat het een hele fijne en leerzame periode wordt, waarna we
toe zijn aan het afscheid nemen en vakantie vieren.
Van alle activiteiten die nog plaatsvinden, ontvangt u via Parro meer informatie. Houdt u dit a.u.b.
goed in de gaten?
Speciale aandacht voor de ingelaste Grote inloop, die op woensdag 1 juni zal zijn. Deze staat niet in
de schoolkalender vermeld, maar noteer hem alvast in uw agenda. Als het door omstandigheden
een andere datum wordt, informeert de leerkracht van uw kind dit via Parro.

➢ Communicatie via Parro
Sinds we werken met Parro, komen vrijwel alle berichten richting u via deze app. Zo
communiceren we het snelst en het makkelijkst met u. We merken dat veel ouders dit goed
volgen, maar ook dat sommige belangrijke berichten gemist worden. We begrijpen dat het
soms veel is om alles bij te houden, maar we vinden het jammer als u of uw kind iets mist
omdat het Parrobericht niet gelezen is.
Wilt u a.u.b. dagelijks kijken of u berichten van school heeft? Dan mist u helemaal niets en
dat komt uw kind ten goede.
Als u een leerkracht persoonlijk wilt spreken, kunt u altijd een verzoek doen via Parro. Zo
kunt u een fysieke of telefonische afspraak maken. Wij vinden (persoonlijk) contact met
ouders heel belangrijk, omdat we op die manier met elkaar er voor zorgen dat het voor de
kinderen goed geregeld is.

➢ Agnes Ukkies
Ouders zijn weer welkom binnen de school en u brengt uw kind zelf naar de groep.
Elke dinsdagochtend is er voor groep B en elke donderdagochtend is er voor groep A tijdens
de inloop een ouder/kind activiteit. U kunnen samen met uw kind een (knutsel)werkje
doen, een praatplaat bekijken, een toneelstukje zien of iets anders.

De peuters werken aan het thema “verkeer”. Zij praten en spelen over oversteken en
voertuigen. Als opening van dit thema hebben de leidsters samen met de kinderen een
wandeling gemaakt in de wijk. Daar kregen de kinderen een lesje oversteken en voertuigen
die voorbij kwamen. Het was heel erg leuk!

➢ Agnes spullenmarkt
Wat een succes waren de twee spullenmarkten op het schoolplein! Vandaar dat we er
gewoon mee doorgaan. Heeft u nog spullen/kleding/schoenen thuis die nog doorgegeven
kunnen worden? U mag deze van tevoren inleveren bij Karin of Suzanne, of meenemen op
dinsdag 14 juni tijdens de markt.
De spullenmarkt zal zijn op dinsdag 14 juni van 8.30-10.30 uur (als het niet regent).
➢ Wandelen
Tot de zomervakantie gaan we wandelen met ouders. Iedere vrijdag lopen we een rondje
Noordereiland, helemaal langs het water. Het is gezellig en we worden er fit van. Loopt u
ook mee? We vertrekken na een bakje koffie, rond 9.00 uur en zijn om 10.00 uur weer terug
bij school.
➢ Gevonden voorwerpen
Denkt u eraan om nog even langs te lopen bij de gevonden voorwerpen? Aan het einde van
het schooljaar brengen we de spullen die zijn blijven liggen naar een goed doel.

➢ Belangrijke data
26-27 mei
31 mei
01 juni
06 juni
10 juni
14 juni
16 juni
19 juni
23 juni
24 juni

Hemelvaart: alle kinderen zijn vrijdag
Schoolreis groep 1 t/m 7: info volgt
Grote inloop
Tweede pinksterdag: alle kinderen zijn vrij
Studiedag personeel: alle peuters en leerlingen zijn vrij
Agnes Spullenmarkt
Peuteruitje
Vaderdag
Finals
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➢ Gezien in de school
Er gebeurt zo veel op de Agnes, soms willen we dat heel graag met alle ouders delen.

Aquarium gemaakt door 1-2B

De letterclub tentoonstelling (LTU)

Deze kinderen van groep 3 mogen al een groep 4 boek uitzoeken, knap hè!

