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ZENDINGSGELD
De afgelopen weken hebben we zoals u weet geld
opgehaald voor het project van Erik Blok in de Alpen.
U heeft via uw zoon of dochter in totaal € 318 binnen
gebracht. Dit bedrag hebben we vorige week mogen
storten. Hieronder een berichtje van Erik
Beste donateur,
Nogmaals heel hartelijk bedankt voor uw bijdrage!
Samen met vele andere vrienden, collega's familie,
kennissen en oud-collega's van mijn vader heeft u ervoor gezorgd dat ik mijn streefbedrag van €2500 heb
gehaald. Ik heb nog geen meter gefietst, maar het is
voor mij hierdoor nu al geslaagd!
Morgen (31 mei) is de grote dag, en ga ik proberen
om zo vaak mogelijk de berg te beklimmen. Indien u
mij wilt volgen, is dat op diverse manieren mogelijk.
Kijk daarvoor op https://www.opgevenisgeenoptie.nl/
over-alpe-dhuzes/nieuws/alpe-dhuzes-app-2017 voor
de app, of https://www.opgevenisgeenoptie.nl/
live voor de website. De eerste beklimming staat gepland voor 04:30, de laatste start is om 18:00.
Nogmaals heel veel dank voor uw bijdrage,
Met hartelijke groeten,
Erik
KIJKMIDDAGEN NIEUWE KLEUTERS/GROEPEN 2 VRIJ
Op 20 en 29 juni houden we dit jaar de kijkmiddagen
voor de leerlingen die na de zomervakantie voor het
eerst in groep 1 komen. Op deze middagen zijn de
leerlingen van de groepen 2 aan de Zuidkil en Moerbeihof ‘s middags vrij. Leerlingen van de groepen 1
komen die middag gewoon naar school.

GEVONDEN VOORWERPEN
De manden met gevonden voorwerpen van de Moerbeihof/Zuidkil (ook TSO) puilen uit!!
Maandag 12 juni van 08:25 tot 09.00 ligt het een en
ander uitgestald in de hal van de school. Wilt u even
een kijkje komen nemen of die ene handschoen, sjaal,
zonnebril, broodtrommel, pantoffel of misschien zelfs iets
wat u niet mist erbij ligt? Voor
die tijd kunt u natuurlijk altijd
zelf even in de manden snuffelen. Na 12 juni gaat alles weg!
SCHOOLTIJDEN
Hartelijk dank voor uw bijdrage aan de vragenlijst betreffende de schooltijden. Bijna 70% van onze ouders
heeft de moeite genomen deze vragenlijst in te vullen.
Komend schooljaar zal er een commissie met de uitkomsten van deze vragenlijst, die van de kinderen en
van de leerkrachten aan de slag gaan. Een aantal
ouders heeft zich beschikbaar gesteld voor de te vormen commissie. We zullen deze ouders verdelen over
onder- en bovenbouw en er ook op toezien dat er een
goede verdeling per wijk is. Daarnaast zullen ook teamleden, een directielid en een lid van de BSO deze werkgroep completeren. Het zal een hele uitdaging worden
voor deze werkgroep. Zie de bijlage voor het rapport
van deze vragenlijst.
VERKEERSWEEK 2017
In de week van ma. 19 Juni t/m vr. 23
juni hebben wij op school de verkeersweek voor de groepen 1 t/m 6 gepland
staan. Er zullen diverse activiteiten
plaatsvinden waarbij de hulp van u als
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ouders/verzorgers nodig is. Dit zal de leerkracht van
uw kind vroegtijdig aangeven. Ook zullen de leerlingen les krijgen van een vakleerkracht op het gebied
van
veilig
fietsen.
Het
is
de
bedoeling dat de leerlingen bij deze les een fiets mee
naar school nemen. Deze kunnen ze plaatsen in de daarvoor bestemde vakken die
op het schoolplein worden aangegeven.
(Indien uw kind niet in het bezit is van een
fiets mag een step ook).
De verkeerscommissie
VERKEERSVEILIGHEIDSBIJEENKOMST
Op donderdag 8 juni 2017 van 19:30 tot 21:00 uur
organiseren de gemeenten Alblasserdam en Papendrecht, Veilig Verkeer Nederland en SCHOOL op SEEF
een lokale verkeersveiligheidsbijeenkomst voor
Verkeersouders, geïnteresseerde ouders en scholen in
de gemeenten Alblasserdam en Papendrecht.
De bijeenkomst is bedoeld voor ouders, leerkrachten,
Verkeersouders, directeuren en iedereen die interesse
of vragen heeft over verkeersveiligheid rondom scholen.
In de bijlage ontvangt u de uitnodiging.
SCHILDERWORKSHOP WASKO
Na het succes van de schilderworkshop voor de 8+
hebben ze een workshop voor de jongste kinderen.
In de bijlage vind u meer informatie hier over.
ZWEMVIERDAAGSE
In de bijlage vind u het inschrijfformulier welke vóór 8
juni moet worden ingeleverd.

AGENDA

23 juni

Leerlingen zijn ‘s middags vrij

1 juni

Leerlingen van de groepen 8 zijn op
schoolkamp

26 juni

Musical groep Z8A

27 juni

Musical groep Z8B

Leerlingen van de groepen 8 zijn op
schoolkamp

28 juni

Musical groep Z8C

29 juni

Kijkmiddag voor onze nieuwe kleuters.
De leerlingen van groep 2 zijn vanmiddag
vrij

2 juni

Leerlingen van de groepen 1
t/m 7 zijn deze vrijdag vrij
5 juni

Pinkstervakantie

6 juni

Schoolreisje groepen 3 en 4

7 juni

Schoolreisje groepen 1 en 2

8 juni

Sportdag groepen 7 en 8

Leerlingen zijn ‘s middags vrij

9 juni

Leerlingen zijn ‘s middags vrij

Survival groepen 8

12 juni

Werk bekijken groepen 3 t/m 6 van
08.30-08-45
Gevonden voorwerpen liggen van
08.25 tot 09.00 uur uitgestald in de hal
van locaties Moerbeihof en Zuidkil

Gebedsgroep locatie Zuidkil van 08.30 tot
09.30 uur in de teamkamer
30 juni

3 juli

Leerlingen gr 1-7 ontvangen 2e rapport

Afscheidsavond groep 8

7 juli t/m
18 aug
Zomervakantie

15 juni

Schoolreisje groepen 5, 6 en 7

16 juni

Leerlingen zijn ‘s middags vrij

20 juni

Kijkmiddag voor onze nieuwe kleuters.
De leerlingen van groep 2 zijn vanmiddag
vrij

Ben je groot of ben je klein (ELB 421) -onderbouw

Gebedsgroep locatie Moerbeihof/
Boeieraak van 8.30 tot 9.30 uur in
lokaal 8 op de Moerbeihof

MR-MEDEDELINGEN

21 juni

22 juni

Studiemiddag, alle leerlingen zijn vrij

LIED VAN DE MAAND
Don’t build your house (ELB 481) - bovenbouw

De eerstvolgende MR-vergadering is op 6 juni. Vanaf
19:30 inloop en start om 19:45 uur op locatie Boeieraak.

KIND OP MAANDAG
Sommige dingen kun je niet tegenhouden. Dat de
zon gaat schijnen bijvoorbeeld. Dat de wind gaat
waaien, dat de vogels gaan fluiten… je hebt er geen
invloed op, het gebeurt gewoon. En ook wat mensen
doen is soms niet te stoppen. Misschien gebeurt het
bij u aan tafel ook wel eens dat uw kind niet te stoppen is in zijn vrolijke verhalen of drukke gedrag. Zelfs
als hij of zij er zijn best voor doet, lukt dat niet; het
zit er nu eenmaal in en het moet eruit.
Deze weken lezen we bijbelverhalen over iets dat
niet te stoppen is. Het is de wind van Pinksteren die
de leerlingen van Jezus de wereld in blaast, en daarom kunnen ze niet anders dan doorgaan. Wat Jezus
aan hen verteld heeft, vertellen zij verder. Over Gods
liefde en echt geluk. Over hoe het leven anders kan
worden. Net als Jezus zelf, merken ook de apostelen
dat er mensen zijn die willen dat ze ophouden. Maar
ze kunnen niet. Zelfs niet als ze gevangen worden
gezet en worden tegengewerkt. Hun verhaal is niet
te stoppen, het blijft zijn weg zoeken door de wereld.
Aan het eind van het schooljaar ronden de kinderen
veel dingen af. Voor velen zijn het de laatste weken
in deze klas, met deze leerkracht, met bekende spullen om zich heen. Maar naast die dingen die voorbij
gaan, zijn er ook dingen die altijd doorgaan. De verhalen die op school verteld en verkend worden, houden niet op als het vakantie wordt. Ze gaan altijd
door, en vroeg of laat kom je ze weer ergens tegen.

