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Personeelsmededelingen
Juf Alma is afgelopen donderdag weer gestart in groep 7a. Zij zal op donderdag en vrijdag werken. Juf
Sandra werkt op maandag, dinsdag en woensdag.
Juf Joke is gestart met een behandeling met medicijnen. Over 3 maanden krijgt zij een scan om te kijken
hoe het verder moet gaan. Ze vindt het erg leuk om kaartjes te ontvangen (liever geen bloemen omdat
ze regelmatig naar de camping gaat). Haar adres is: Rapsodielaan 18, 3438 TS Nieuwegein.
Optreden Torengaaltjes dinsdag 9 juni
Dinsdag 9 juni vindt er weer een optreden plaats van de Torengaaltjes.
Vanaf half zeven is er inloop zodat we echt om zeven uur kunnen beginnen. We eindigen rond kwart
over acht. De kinderen hebben de afgelopen maanden weer hard gestudeerd om een geweldig
programma neer te zetten. Zij willen dit graag aan u presenteren en wij hopen natuurlijk dat er zoveel
mogelijk mensen kunnen komen. Wij mogen gebruik maken van de theaterzaal van het Anna van Rijn
College. De toegang is gratis. Het adres:
Anna van Rijn College
Albatros 1
3435 XA Nieuwegein
Schoolkamp
Juf Ine en juf Elly zijn mee op het schoolkamp van cluster 8. Voor dringende vragen kunt u bij juf Bea
terecht. Spaart u het anders even op tot volgende week!
Avond4daagse
De kinderen van onze school hebben weer met velen de Avond4daagse gelopen. Het was weer TOP
georganiseerd door Linda Schröder en Petra van der Ham. Beide ouders hebben dit voor de laatste keer
gedaan en zoeken opvolgers. In de bijlage leest u meer informatie hierover.
Pleinplakkers WOC
Donderdag worden er op het speelplein van het WOC pleinplakkers geplaatst.
Het bevestigen van de plakkers op de grond gebeurt in de ochtend.
Het zou kunnen dat er sprake is van enige overlast. We vragen uw begrip hiervoor
Oproep speelkleden voor op het plein
Om mee te spelen op het plein zoeken we grote lappen, zoals gordijnen, beddegoed e.d.
Denkt u aan het inschrijven voor de Ouderbedankmiddag!
Op dinsdag 16 juni is er een bedankmiddag voor alle hulpouders van de Torenuil.
Het voltallige team zal aanwezig zijn om u een prettige middag te bezorgen als dank voor alles wat u
voor ons heeft gedaan.
Of u nu heeft geholpen met verhuizen, versieren, opruimen of de creadag, sportdag of welke andere
activiteit dan ook, nodigen wij u van harte uit op deze bijeenkomst.
De middag begint direct na schooltijd (om 15.00 uur). Voor de kinderen is er een passende opvang
geregeld op school.
Denk niet dat we u niet bedoelen! Schrijf u in.

Denkt u aan de betaling van de schoolreisjes!
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Entreetoets Cluster 7
Schoolkamp Cluster 8
Schoolreis cluster 5
Kunst Centraal: orkestproject cluster 5
Schoolreis Cluster 1-2
Optreden De Torengaaltjes in het Anna van Rijn College
Ouderbijeenkomst VVE
Ouderbedankmiddag
Sportdag Cluster 5 t/m 8
Centrale wendag, Cluster 8 vrij
Sportdag cluster 3 en 4
Schoolreis Cluster 7

