NIEUWSBRIEF mei 2019

Belangrijke data
Vrije dagen:
24 mei

Studiedag leerlingen vrij

30 en 31 mei

Hemelvaart

7 juni

Studiedag leerlingen vrij

10 juni

Tweede Pinksterdag

5 juli

Vrije dag start zomervakantie

Activiteiten:
23 mei

Schoolreis IJsvogels, Toekans

4 en 5 juni

Kamp Parelduikers

17 en 18 juni

Kamp Kwikstaarten

24 en 25 juni

Kamp Kolibries

Week 26

Rapportgesprekken

3 juli

Afscheid schoolverlaters

Schoolreis
Donderdag 23 mei gaan de IJsvogels en de Toekans
op schoolreis naar Bambini.
De kinderen hebben al een brief mee naar huis
gekregen met meer informatie over deze dag.
We gaan er een gezellige dag van maken!

De kampen
Nog even en de Parelduikers, Kwikstaarten en
Kolibries gaan weer op kamp. Ook dit jaar hebben
we de Elzenmeet op recreatiepark “ In de Boogerd”
in Burgh-Haamstede kunnen reserveren. De kosten
voor het kamp zijn € 25,-. Dit bedrag kunt u
overmaken op IBANnummer NL75INGB0009 6893 58
t.n.v. SO Keurhove, onder vermelding van de naam
van de leerling en waarvoor het bedrag bestemd is
(kamp).
Ouders/verzorgers die dit bedrag niet kunnen missen
kunnen een beroep doen op Stichting Leergeld:
www.leergeld.nl . Van de leerkrachten ontvangt u
nog een brief met verdere informatie.

Jeelo
Tijdens dit thema gaan we werken over het verkeer
en van alles wat daarbij komt kijken. Veiligheid staat
in dit thema centraal. De leerlingen leren tijdens de
lessen welke verkeersborden er zijn en de regels die
eraan verbonden zijn.

Ook komen de voorrangsregels in het verkeer aan
bod. Op het schoolplein is een verkeersplein
gemaakt waar leerlingen kunnen oefenen wat ze
geleerd hebben. Het ontwerp van het verkeersplein
is door de bovenbouwklassen gemaakt.

Rapportgesprekken
De leerlingen krijgen 21 juni hun rapport mee naar
huis. De gesprekken vinden plaats in week 26. In
week 23 krijgt u over de post een uitnodiging
hiervoor. U kunt uw voorkeur aangeven.
Voorafgaand aan de gesprekken ontvangt u van de
leerkracht een briefje met de dag en tijd dat u op
school verwacht wordt.

Schoolverlaters
Woensdag 3 juli hebben de schoolverlaters hun
laatste dag op Keurhove. U wordt als
ouders/verzorgers middels een brief uitgenodigd om
het officiële gedeelte van deze dag bij te wonen. Na
dit gedeelte mogen de kinderen mee naar huis om
van de vakantie te gaan genieten.

De VakantieBieb
Jaarlijks blijven duizenden kinderen in de zomer
doorlezen dankzij de VakantieBieb. Een mooie
ontwikkeling en bovendien erg belangrijk. Blijven
lezen in de vakantie helpt namelijk een terugval van
het AVI-niveau voorkomen. Ook deze zomer gaat de
VakantieBieb weer open en staat er een brede
selectie van maar liefst vijftig e-books klaar.
VakantieBieb-app is een zomercadeautje van de
Bibliotheek en gratis te downloaden. Een
lidmaatschap is niet nodig. De VakantieBieb voor
kinderen opent 1 juni en sluit 1 september.
www.vakantiebieb.nl/jeugd

Zwangerschapsverlof juf Suzan
Wat eerder dan verwacht is mijn
zwangerschapsverlof ingegaan. Het gaat verder
goed met de baby en met mij. Binnenkort zal ik nog
afscheid nemen van de schoolverlaters van de
Kolibries.
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