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Informatie ochtend bibliotheek
Donderdag 6 juni is er in de Bibliotheek van IJsselstein van 10.00-11.30 uur een informatiebijeenkomst over
Spraak en Taal. Wij bevelen deze bijeenkomst van harte bij u aan.
Wereldse inloopavond
We starten dit keer om 18.15 uur en eindigen om 19.30 uur.
Er is al een aantal mensen die zich aangemeld hebben voor het maken van Wereldse hapjes. Om iedereen van
iets lekkers te voorzien, kunnen we nog wel wat hapjes gebruiken. Aanmelden bij de leerkracht van uw kind.
Nieuwe website
Eindelijk is het dan zover! De nieuwe website is vanaf donderdag 6 juni in de lucht! Op de inloopavond kunt u
deze bekijken. De website is nog niet helemaal compleet. De komende periode zal er nog aan gewerkt worden.
Via de feedback-knop heeft u mogelijkheid om suggesties door te geven.
Enquête SlimFit
De jaarlijkse enquête over Slim Fit staat voor u klaar op: www.redirect.netq.nl/slimfit2013. We stellen het
zeer op prijs als u deze in wilt vullen.
Informatie-avond Social Media
In de bijlage vindt u de uitnodiging van de MR voor de Informatieavond over Social Media op dinsdag 18 juni.
Het wordt een interessante avond, dus we hopen op veel belangstellenden.
Schoolfoto’s
Heeft u nog een envelop van de schoolfotograaf liggen, wilt u die dan met spoed inleveren bij de leerkracht
van uw kind.
Kalender
6 juni
10 t/m 14 juni

Wereldse inloopavond
Huiswerkweek cluster 7 en 8

10 juni

Praktisch verkeersexamen cluster 7

12 juni

VVE-ouderbijeenkomst

18 juni

inzameling Children of Durgapur

18 juni

inzameling oud papier

24 juni

ouderbedankmiddag

26 juni

OR-vergadering

28 juni

schoolreis cluster 5

28 juni

schoolreis cluster 6

4 juli

MR-vergadering

9 juli

schoolreis cluster 7

10 juli

centrale wendag (cluster 8 vrij)

11 juli

festival

16 juli

rapport mee naar huis

17 juli

inzameling Durgapur

17 en 18 juli

inzameling Oud Papier

17 juli

afscheidsmusical cluster 8

17 juli

afscheid cluster

19 juli

vrij t/m 1 september

