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Iedereen mag dit weekend genieten van een extra vrije dag. Wij hopen 

jullie allemaal gezond terug te zien op dinsdag 25 mei. 

 

 
 

In week 21 en 22 (maandag 24 mei tot en met zondag 6 juni) is OBS de 

Start aan de beurt voor de emballage actie van de Albert Heijn. Doneer 

uw emballage bon voor ons zodat wij van de opbrengst weer mooie 

dingen kunnen doen voor onze leerlingen! 

 

 
 

Volgende week verwachten wij de levering pas op woensdag. Omdat het 

niet zeker is of de leverancier op tijd kan leveren, vragen wij u om uw 

kind op deze woensdag voor de zekerheid zelf iets mee te geven. 

 

Let op! Dit is de laatste week van het schoolfruit. Vanaf 31 mei moeten 

de leerlingen dus weer op alle dagen zelf hun fruit meebrengen. 

 

 
 

Wij hebben van omwonenden het verzoek gekregen om aandacht te 

vragen voor de parkeeroverlast aan de achterzijde van de school. Wij 

vragen u uitdrukkelijk om de opritten van de bewoners VRIJ te laten.  

 

Om de parkeeroverlast zoveel mogelijk te beperken kunt u uw auto op 

het parkeerterrein van de Boeren Bond neerzetten en het laatste stukje 

naar de school lopend afleggen. Met één minuut lopen zorgen we samen 

voor een prettige en veilige omgeving. Wij rekenen erop dat 

automobilisten zich zullen inspannen om de verkeersregels te volgen. 

 

 
 

Volgende week staat de volgende gedragsverwachting centraal:  

“Ik vraag het vriendelijk als ik iets nodig heb.” 

 

Het wil soms wel eens gebeuren dat een kind even het gummetje van de 

buurman leent zonder het te vragen. Wij willen onze leerlingen aanleren 

dat het beleefd is om eerst toestemming te vragen voor je iets pakt. U 

kunt hier thuis natuurlijk ook aandacht aan besteden. Bijvoorbeeld als 

broertjes of zusjes met speelgoed van de ander willen spelen. 

 

 

 
 

 
 

 

24 mei: 

2e Pinksterdag vrij 

 

26 t/m 28 mei: 

Kamp groep 8 TL 

 

18 juni: 

Studiedag vrij 

 

21 t/m 24 juni: 

Adviesgesprek groep 7 

 

29 juni: 

Doorschuifmiddag 

Kennismaken VO gr. 8 

 

1 + 2 juli: 

Kamp groep 8 ST 

 

12 juli: 

Schoolfotograaf ST 
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