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Beste ouder(s) en verzorger(s) van onze leerlingen en andere belangstellenden, 

 

Op onze site staat uiteraard de agenda voor de komende maand. Hier onder treft u alle 

linkjes aan naar ‘meer belangrijke informatie’ over een activiteit. 

Ook zijn alle nieuwsberichten van de afgelopen & komende periode er te lezen.  

 

Wilt u alle linkjes uit deze mail even openen? Zodat de informatie u ook echt bereikt? 

Belangrijke data 

1 juli Vrij 

2 juli  Vrij 

5 juli Juf Anne trouwt. Kinderen zijn om 13.30 uur uit.  
Leerlingen groep 8 zijn om 12.00 uur uit!  
Juf Desiree werkt donderdag 4 juli en vrijdagochtend 5 juli in groep 8 

8 juli MR vergadering 

9 juli Techniek groep 5 

10 juli Oudergebedsgroep 

12 juli Juffendag en BBQ/tuinstoelenconcert  

16 juli Musical groep 8 voor alle opa’s en oma’s  

en ‘s middags voor de kinderen op school. 

17 juli Afscheidsavond en musical groep 8  

19 juli Laatste schooldag, leerlingen om 12:15 uur vrij 

 

Hulpouders gezocht 

Op 12 juli is het zomerfeest en vieren wij overdag juffendag. Van 09:30 tot 12:00 uur 
worden er verschillende activiteiten georganiseerd voor de kinderen. 

Voor de groepen 4 t/m 6 en de Taalklas is er een fotospeurtocht. De groepen 7 en 8 spelen 

het spel ‘Wie is de mol’. Wij zijn nog dringend op zoek naar ouders die willen helpen om een 

groepje óf een spel te begeleiden om de spellen tot een succes te maken voor de kinderen! 

Voor groep 4: 3 ouders 

Voor groep 5: 4 ouders 

Voor groep 6: 5 ouders 

Voor groep 7 & 8: 6 ouders 

 

Vindt u het leuk om te helpen? Graag opgeven bij juf Margo via m.hofstede@csgdewaard.nl. 
 

Daarnaast zoeken wij ook nog op zoek enthousiaste ouders die willen helpen tijdens de BBQ 

met het bakken van vlees en het inschenken van de drankjes. Uiteraard wisselen we elkaar 

na een half uur zo goed mogelijk af! Opgeven kan via or.hoeksteen@csgdewaard.nl  
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De leerlingenraad door Dilshan & Thyme (2018-2019) 

actiepunten 

De aankomende dingen in de leerlingenraad 

● Om de twee weken worden er thema hoeken georganiseerd. door Dilshan,zoë,Renske & thyme  

● op 4 juli 2019 worden er nieuwe verkiezingen gehouden in groep 4 (Olivia & Ruben uit groep 

8) en na de herfstvakantie in groep 7( Dilshan & Zoë) in het volgend school jaar  

● posters maken op het leerplein met de regels en foto’s ( Dilshan,Ruben,Oliva,Zoë, 

Mert,Mirthe,Renske & Thyme) 

● we gaan af en toe tosti’s bakken tijdens de TSO 

● er komen ook nog spiegels in groep 5&6 in groep 4,7&8 zijn ze er al 

● er wordt ook geregeld dat er binnen gebleven kan worden tijdens de grote pauze (Dilshan & 

Ruben 

 

Vaste taken die de leerlingenraad regelmatig doet 

- Stickers en kaarten bestellen: Mirthe,Renske 

- Hoeksteen In Actie: Ruben,Olivia,Mirthe 

- Verkiezingen in mei (1x per 2 jaar, behalve groep 8): groep 7 

- Stukje schrijven maandbrief 1x per 2 maanden: Dilshan,Thyme 

- moestuin: Renske, Thyme 

- hoeken leerplein volgend thema verzinnen in overleg met juf Marleen: Dilshan, Zoe, 

Renske,Thijme 

Nieuws 

● Geen inloopochtenden in juli - i.v.m. de juffendag die op vrijdag 12 juli is. 

● Trefwoord 

● Wat doen we in de leerlingenraad? 

● Hoeksteen in Actie voor Kucura 

● De school krijgt een ander kleurtje 

● Juffendag, zomerfeest en BBQ 
● Oproep schoolreis hulpouders 
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