
Plein aanpak 
Zaterdag is het zover.. De start van het pleinplan. We starten om 
08.30 uur eerst met koffie & thee.  Alle vaders, moeders en 
handige familieleden zijn welkom om te helpen. Ook een aantal 
juffen en de meester zullen aanwezig zijn. Voor zover mogelijk 
graag een schep en kruiwagen meenemen. Het bedrijf K van 
Kinderen heeft hierin de leiding.  
Omdat wij uw hulp vragen, willen we een tipje van de sluier betreffende het plan 
oplichten. Allereerst pakken we het kleuterplein aan. Op dit plein zal o.a. de bult 
verhoogd worden. In deze bult komen autobanden, boomstammetjes en een glijbaan. 
De rioolbuis zal verplaatst worden. De trap bij de tribune krijgt een andere 
bestemming elders op het plein. Bij het schuurtje zal een pad worden aangelegd met 
autobanden, zodat er rondgecrosst kan worden. Achter het grote hek, ter hoogte van 
groep 4 zal de voetbalkuil komen. Bij deze kuil komt de tribune. 
Ook komt achter de school een betegeld pleintje met 
basketbalpaal. Hoe mooi is dat.  
  
Gymschoentjes 
kleuters 

Het is belangrijk en fijn dat de kinderen in 
goed passende schoent jes kunnen 
gymmen. De kinderen gymmen minimaal 
3 keer in de week. Als de kinderen de 
schoenen niet passen, dan doen we ze in 
de schooltas terug zodat u nieuwe kunt 
halen. Er zijn nu een paar kinderen die 
nog geen nieuwe gymschoenen hebben 
mee genomen, wilt u zorgen dat 
dit alsnog geregeld wordt? 
Anders moeten ze gymmen 
op blote voeten, of ze 
moeten schoenen van 
andere kinderen aan. 
Dit vinden wij, met oog 
op hygiëne niet 
wenselijk.  

Portfolio 
gesprekken 

In week 27 vanaf 2 juli vinden de portfoliogesprekken 
plaats. De lijsten hangen bij de groep(en) van uw 
kind(eren).  Het portfoliogesprek wordt met 
leerkracht, ouder(s) en kind gevoerd.  Wilt u, als u 
het portfolio nog in huis heeft, deze zo spoedig 
mogelijk (voor 27 juni a.s.) inleveren bij de 
groepsleerkracht.
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JARIG DEZE WEEK 
30 juni: Nova Mers 
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Sint Walfridus 
Veiligheid & vertrouwen leidt tot groei

AANWEZIGHEID MARGREET 
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