INFO 10
20 juni 2019
Zomerfeest
Op woensdag 10 juli is er het Zomerfeest van De
Kariboe en Welschap tussen 12:00 uur en 15:00 uur.
Uw kinderen krijgen hiervoor vandaag 3 flyers mee.
Deze zijn bedoeld om uit te delen aan vrienden en
buurtbewoners. U kunt ze hiermee persoonlijk
uitnodigen voor het feest. Het zou leuk zijn als op deze
manier ook andere ouders kennismaken met onze
school.
Tijdens het zomerfeest is er een open podium. In de
groepen wordt deze week gevraagd welke kinderen er
willen optreden. Er kunnen twee optredens per groep
inschrijven. Wij willen u vragen met uw kind(eren) te
bespreken of zij daadwerkelijk op het zomerfeest
kunnen komen voordat zij zich opgeven voor het open
podium.
Daarnaast zijn er optredens van groepen kinderen die
tijdens workshops in ons thema muziek/dans of op de
middag zelf iets geleerd hebben. De leerkrachten
zullen met de band Teach-Out optreden. Een DJ zal
zorgen voor gezellige muziek tussendoor. Verder zijn
er zelfgemaakte spulletjes, drankjes en hapjes te
koop. De opbrengst van het feest is bedoeld voor het
schoolfruit. Gezellig als u er bij bent!

Hulpouders gevraagd
Voor de opbouw van het zomerfeest hebben wij nog
hulpouders nodig die op woensdag 10 juli van 8:3012:00 uur kunnen helpen (en na afloop met het
opruimen).
U kunt zich opgeven bij Heleen Moklos (voorzitter
ouderraad) via heleenjip@hotmail.com of haar even
aanspreken op het plein.

Gezocht:
actieve en betrokken ouders voor de ouderraad!
De ouderraad is op zoek baar nieuwe leden:







Ouders die graag een steentje bijdragen;
Ouders die daar tijd voor kunnen
vrijmaken (7 vergaderingen per schooljaar
en de verschillende activiteiten die onder
schooltijd plaatsvinden);
Ouders die goed kunnen samenwerken
met het team en de andere
ouderraadsleden om alle festiviteiten
goed te laten verlopen;
Ouders die niet bang zijn om
verantwoordelijkheden te nemen;

De ouderraad is op vrijwillige basis. Het vraagt wel om
een professionele houding, omdat u een
voorbeeldfunctie heeft. Dit houdt in dat we elkaar
respecteren en luisteren naar elkaar.
Voelt u zich aangesproken, meldt u zich dan bij Heleen
Moklos (voorzitter) via heleenjip@hotmail.com.
Wilt u meer informatie over het doen en laten van de
OR, spreekt u dan gerust één van de leden aan.

Schaapjes in de tuin
De kinderen zijn er al een tijdje vol van, maar ze
zijn dan toch eindelijk gearriveerd: onze Mehmet
en Berta. Hayden en Jonah uit groep 6
organiseerden de namenwedstrijd waarvan de
uitslag overduidelijk was.
De schapen houden het groen van de tuin in
bedwang en zorgen voor een unieke kans om van
alles over ze te leren. Team en kinderen
bedanken de ouders Martine Nota en Simone
Knollenburg (e.a.) die dit mogelijk hebben
gemaakt. De schapen staan achter een hek met
zwakstroom (dat overdag uit staat) en tussen
17:00 uur en 8:00 onder cameratoezicht.
Buurtbewoners zullen een extra oogje in het zeil
houden.
Afscheid groep 8
Op woensdag 10 juli wordt groep 8 (nadat zij de nacht
van 8 hebben doorgebracht op school) om 11:00 uur
door alle kinderen uitgezwaaid! U bent van harte
welkom om mee te zwaaien!

