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Schilderbeurt

In de meivakantie heeft de school een
schilderbeurt gehad. Alle kozijnen -en ook de
lichtkoepels op het dak- zijn strak in de verf
gezet. Zo kan de school weer jaren mee!
Hulp gevraagd
Wij willen het lokaal links van de hoofdingang
gaan inrichten als huiskamer. Van de
Rabobank in Rijen krijgen we een mooie tafel
en luxe stoelen cadeau.
Wie heeft een bestelbus of aanhanger en kan
op maandagochtend 28 mei rijden om deze
zaken op te halen? (afmetingen tafel: 280 x
100) Neem s.v.p. contact op met meneer
Albert of meneer Marcel; of meld het aan de
groepsleerkracht.
Dwars door Dongen – Kidsrun
Op zaterdag 16 juni is de Kidsrun die hoort bij
de hardloopwedstrijd Dwars door Dongen. Bij
deze Nieuwsbrief zit een brief van Atledo met
alle informatie.
Kalender
ma. 21 mei: Pinksteren; alle kinderen zijn vrij
do. 31 mei, 17.00-18.00 uur:
uitvoering musical, groep 1-2-3
do. 31 mei: Nieuwsbrief nr. 17

Continurooster
Nu we in het nieuwe schooljaar definitief van
start gaan met het continurooster is het team
en de werkgroep druk bezig met het invullen
van de praktische zaken.
Een belangrijk punt is de pleinwacht en daarvoor zoeken we ouders !
Wilt u eens kijken of u het leuk vindt om tegen
vergoeding, één keer per week (of meer) of
eens per twee weken pleinwacht te lopen,
samen met twee andere ouders?
Het team is altijd als achterwacht aanwezig,
dus u komt nooit alleen te staan; het is ook
een leuke manier om de school onder
schooltijd in bedrijf te zien.
Het plan staat of valt natuurlijk met voldoende
pleinwachtouders. Dus: meld u aan bij meneer
Albert of bij de groepsleerkracht!
Zomerspelen
Ook krijgt u deze week de info over de
zomerspelen. Aanmelding gaat niet meer via
school, maar digitaal via de website:
www.dongensejeugdraad.nl
Aanmelding kan ook op 30 mei of 9 juni, bij
het Cambreur (30 mei) of de bibliotheek (9
juni). Alle informatie staat in de brief.
Jarigen

Binnenkort is het feest voor:
18 mei: Dilara (groep 8)
25 mei: Ikra (groep 8)
30 mei: Elif (groep 5)
Van harte gefeliciteerd!

