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I N H O U D:
Fotograaf + bijlage
De avond4daagse komt er
weer aan.

Fotograaf:
Aanstaande dinsdag, 14 mei komt de schoolfotograaf bij ons op school.
Het is handig wanneer u die dag geen tandarts of doktersbezoeken plant.
Het is toch het leukste wanneer iedereen op de groepsfoto kan komen te staan.
De achtergrond van de pasfoto’s zal wit zijn. Handig om hier rekening mee te
houden. Aan het eind van de dag worden de broertjes/ zusjesfoto’s genomen met
de kinderen die op school zitten.
Groep 8 start i.v.m. hun uitje naar Amsterdam om 8.15 uur met portretfoto’s.
De kinderen weten hier al van.
We hopen om 15.00 uur klaar te zijn. Het is altijd een druk en strak schema, bij
eventuele uitloop vragen we u om uw begrip. We willen natuurlijk iedereen op de
foto krijgen. In de bijlage ontvangt u nog informatie van de fotograaf.
De avond4daagse komt er weer aan.
Hierbij willen wij u alvast attenderen op de avond4daagse die van start gaat op 20
mei. Maandag na de vakantie is de brief naar u gemaild. We hebben al een aantal
aanmeldingen ontvangen, maar zullen we het redden om met net zoveel kinderen
als vorig jaar te gaan lopen? Het lopen is gezellig en gezond.
Bij de klassen liggen inmiddels losse briefjes. Indien u het geld en een envelop
meeneemt is het inschrijven zo geregeld. Inschrijven kan tot a.s. woensdag 15 mei.

Sportdag + bijlage
Kijkdag muziek
Herinnering betalingen
schoolreis en kamp
Belangrijke data:

Sportdag
De sportdag voor de groepen 4 t/m 8 vindt dit jaar plaats bij de sportvelden van
SVV Scheveningen. De kinderen zullen deze starten en eindigen om 12.15 uur
op die locatie. De groepen 1/2 en 3 hebben de sportdag op school.
Let op! Zij zijn die dag om 12.00 uur vrij.
Begin volgende week ontvangt u een brief met extra informatie, lees deze goed door.
Kijkdag muziek
Op dinsdag 28 mei is er een muziekkijkdag. Altijd al nieuwsgierig geweest hoe de
muzieklessen bij ons op school gaan? Dit is het moment om eens te komen kijken.
Voelt u zich niet verplicht, maar weet dat u de mogelijkheid heeft.

8:30uur Groep 3 Tessa/Frederique
9:00uur Groep 4 Natascha/Bibi
9:30uur Groep 4 Marja/Frederique
10:00uur Pauze
10:30uur Groep 7 Jolanda
11:15uur Groep 6 Lisanne
12:00uur Pauze
13:00uur Groep 7 Saskia/Pauline
13:45uur Groep 8 Deborah/Pauline
14:30uur Groep 5 Geert/Ariadne

De vorige herinnering was vlak voor de vakantie. Er zijn al ouders die
hebben betaald, fijn! Wellicht is het aan uw aandacht ontsnapt.
Heeft u al de betaling voor de schoolreis of het kamp gedaan?
Schoolreisje
Op 20 juni hebben de kinderen van groep 1/2 hun jaarlijkse uitje naar Blijdorp.
De kinderen van 3 t/m 7 gaan naar Drievliet.
De kosten bedragen €22,50 per kind.
U kunt het bedrag overmaken op IBAN NL45 ABNA 0572 9838 91 t.n.v.
“De Parkiet’ te Den Haag ovv schoolreisje en naam + klas van uw kind. Indien u
het contant wil betalen, dan kan dat bij Martine Boon of Ingrid Breeschoten
(administratie). U ontvangt in juni nadere informatie over de organisatie rond de
schoolreis.
Schoolkamp
Onze leerlingen uit groep 8 gaan op 19, 20 en 21 juni op schoolkamp naar
Summercamp Heino. (www.heino.nl) Het zal voor hen een heel leuke afsluiting van
hun jaren op onze school worden.
De kosten van dit kamp bedragen € 125.-- .
Hier worden de vervoerskosten van betaald, het bezoek aan Slagharen en
de verblijfskosten op het park.
U kunt het geld overmaken op IBAN NL45 ABNA 0572 9838 91 t.n.v.
“De Parkiet’ te Den Haag ovv schoolkamp en naam + klas van uw kind. Indien u
het bedrag contant wil betalen, dan kan dat bij Martine Boon of Ingrid Breeschoten
(administratie).
Belangrijke data:
14 mei: schoolfotograaf
20 mei: avond4daagse
28 mei: kijkdag muziek ( zie rooster)
29 mei: sportdag
30&31 mei: Hemelvaart- kinderen vrij
9,10 juni: Pinksteren- maandag kinderen vrij
11 juni: studiedag, kinderen vrij.
19,20,21 juni: groep 8 kamp
20 juni: schoolreis groep 1/2 t/m 7
5 juli: studiedag/ teamdag, kinderen vrij
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