Nieuwsbrief
Nr. 11
Schooljaar 2016-2017
www.obsprinsesmarijkeschool.nl
marijkeschool@ogperspecto.nl

Openbare Basisschool

Prinses Marijke
Marijkestraat 1
4571 VW Axel
0115 561806
directeur: Ingeborg Burm

VOOR IN DE AGENDA

HIEP HIEP HOERA!
Een fijne verjaardag!
MEI
20 Enzo Kajpus
28 Janneke Bakker
28 Myron Heerkens
JUNI
3 Iglass Issa
3 Lars Stitzinger
4 Finn de Caluwé
4 Dyon Riemens
5 Samira Osman Ali
15 Yusuf Sabsabi
17 Hatice Kurutepe
19 Kasper Dieleman
19 Dina Sabri

25 t/m 29 mei Vrij i.v.m. Hemelvaart
1 juni Schoolfotograaf
5+6 juni vrij i.v.m. Pinksteren
7 t/m 9 juni schoolkamp
8 juni vrij inloopspreekuur jeugdverpleegkundige
9 juni schoolreis groep 1 t/m 6
9 juni nieuwsbrief 12
26+27 juni oudercontacten groep 1 t/m 7
30 juni studiedag team; leerlingen vrij
30 juni nieuwsbrief 13
7 juli Projectavond
12 juli rapport mee
13 juli laatste schooldag
14 juli t/m 25 augustus Zomervakantie

Vrije dagen
Tot en met de zomervakantie zijn de
kinderen vrij op:
25 t/m 29 mei i.v.m. Hemelvaart.
5+6 juni i.v.m. Pinksteren.
Vrijdag 30 juni i.v.m. studiedag team.
Vanaf vrijdag 14 juli start de zomervakantie
tot met vrijdag 25 augustus.

Cito Eindtoets
De uitslag van de CITO Eindtoets groep 8 is weer binnen.
De leerlingen van groep 8 hebben enorm hun best gedaan.
We hebben dit jaar een gemiddelde score van 532,5.
De kinderen hebben allemaal naar verwachting gescoord.

Jongens en meisjes van groep 8, Gefeliciteerd!
We zijn erg trots op jullie!
Schoolkamp/schoolreis
Woensdag 7 juni a.s. vertrekken groep 7 en groep 8 op schoolkamp naar Puytvoet te Sint Niklaas.
Op vrijdagmiddag 9 juni begroeten we de kinderen weer terug op school. Wij wensen de
kinderen, de juffen van groep 7 en 8 en de begeleiders een geslaagd en zonnig schoolkamp toe!
Vrijdag 9 juni vertrekken de kinderen van groep 1 t/m 6 op schoolreis.
Groep 1 en 2 gaan naar binnen- en buitenspeeltuin de Bourgondiër te Hulst.
Groep 3 tot en met 6 gaan naar Bobbejaanland
Via de leerkracht van uw zoon/dochter
heeft u de benodigde informatie ontvangen
over het schoolkamp en de schoolreis.
Mocht u hierover nog vragen hebben, neemt
u gerust even contact op met de leerkracht.
Iedereen een leuke en zonnige dag
toegewenst!
Kinderen die niet meegaan op schoolkamp of
schoolreis verwachten we die dag(en) gewoon op
school.

Bezoek Classic Express
Wij zijn naar de Classic Express en het
museum geweest, met de hele klas. Bij de
Classic Express hebben we naar hele mooie
klassieke muziek geluisterd. Er was een
zangeres, iemand met een trompet en
iemand met een piano. En het was een soort
wereldreis. In het museum hebben we heel
veel oude spullen gezien. De tijd vloog
voorbij. En het was echt geweldig. Ik heb
ook mijn overgrootopa in een film in het
museum gezien. Dat vond ik wel bijzonder.
Het was een geweldige dag!
Lisa Schuitvlot groep 5

