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Agenda:
zo.
di.

16 juni
18 juni

wo.

19 juni

vr.
za.
di.

21 juni
22 juni
25 juni

wo.
do.

26 juni
27 juni

Vaderdag.
Groep 8 gaat op kamp t/m vrijdag.
12.00 uur: Openbare muziekles groep 1-2 van juf Nienke, waarbij hun ouders en
andere belangstellenden zijn uitgenodigd.
08.30 uur: Openbare muziekles groep 4-5, waarbij hun ouders en andere
belangstellenden zijn uitgenodigd.
Groep 8 komt vandaag terug van kamp.
Kangoeroe ochtend en korfbaltoernooi bij korfbalvereniging Stormvogels.
10.45 uur: Openbare muziekles groep 1 van juf Monique, waarbij hun ouders en
andere belangstellenden zijn uitgenodigd.
11.30 uur: Openbare muziekles groep 3, waarbij hun ouders en andere
belangstellenden zijn uitgenodigd.
Studiedag voor de leerkrachten; de leerlingen hebben vrij.
Studiedag voor de leerkrachten; de leerlingen hebben vrij.

Onze jarige joppen:
21 juni
21 juni
22 juni
22 juni
23 juni
25 juni

juf Sylvia
Noa
Jill
juf Anouk
Finn
Finn

groep 2
groep 4
groep 3
groep 1
groep 1

Dit zijn de vakantiedagen en studiedagen van schooljaar 2019-2020:
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag en
2e Paasdag
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

21-102019 t/m 25-10-2019
23-12-2019 t/m 03-01-2020
17-02-2020 t/m 21-02-2020
10-04-2020 en
13-04-2020
27-04-2020 t/m 08-05-2020
21-05-2020 en 22-05-2020
01-06-2020
06-07-2020 t/m 14-08-2020

Studiedag
Studiedag
Studiedag
Studiedag
Studiedag

dinsdag 17-09-2019
donderdag 14-11-2019
vrijdag 31-01-2020
woensdag 25-03-2020
woensdag voor Hemelvaart
20-05-2020
maandag 15-06-2020
dinsdag 16-06-2020
vrijdag voor de zomervakantie
03-07-2020

1
2
3
4
5

Studiedag 6
Studiedag 7
Leerlingen vrij

De rapportmappen:
Binnenkort krijgen de kinderen alweer hun laatste rapport van dit schooljaar.
Wilt u zo vriendelijk zijn om de blauwe rapportmappen die nu nog thuis liggen,
weer mee naar school te nemen.
Alvast bedankt.
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Openbare muziekles groep 1-2:
Volgende week en de week erna kunt u weer een openbare muziekles
bijwonen die aan groep 1 en 2 gegeven wordt.
Het is heel leuk om te zien hoe enthousiast de kinderen meedoen
tijdens de muziekles en uw kind vindt het heel leuk als u komt kijken!
Dus: noteer in uw agenda:
-Groep 1-2 van Nienke: dinsdag 18 juni, 12.00-12.30 uur
-Groep 1 van Monique: dinsdag 25 juni, 10.45-11.15 uur.

Meten is weten; groep 3:
Als voorbereiding op het meten, zijn de kinderen in groep 3 gaan kijken
hoeveel je nodig hebt om iets te vullen. De kinderen kregen vierkante
blaadjes, ga maar eens in tweetallen kijken hoeveel van
deze blaadjes op je tafel passen. En hoeveel schriftjes
passen er op je tafel?
Daarna hebben we het groter aangepakt. Hoeveel vellen
papier passen er in het kantoor van juf Anneke? En in de
klas? En in de speelzaal?
De kinderen namen de opdracht heel serieus en de taken
werden goed verdeeld. Het ene kind ging tellen de ander legde de blaadjes op
grond. De kinderen vonden het leuk om op deze manier te rekenen. En weten nu:
Meten is weten.

Openbare muziekles groep 4:
Woensdag 19 juni is alweer de laatste muziekles en tevens de openbare
les voor alle belangstellenden. Was u vorige keer verhinderd, noteer dan
alvast de datum in uw agenda. De kinderen laten, onder leiding van de
muziekdocent Hendrik Jan, zien en horen wat zij tot nu toe geleerd
hebben. De openbare les start direct om 8.30 uur tot 9.15 uur. U bent
van harte welkom!

De zelfgemaakte kaasjes:
Hier het resultaat van de zelfgemaakte kaasjes van enkele
kinderen uit groep 4-5.

Schooltuintjes:
Het begint nu allemaal lekker te groeien in de schooltuintjes: courgette, bonen, bietjes, ui,
aardappel, kool etc. Eerst onkruid wieden en dan weer sla en bonen planten en na afloop de
vieze modderlaarzen uit met een beetje hulp van je klasgenoten.

Groep 8:
Groep 8 vertrekt dinsdag naar kamplocatie Scouting IJmond Trekkers
IJmuiden aan de Heerenduinweg te IJmuiden. Meester Bert heeft alle
info naar de ouders van groep 8 gestuurd via Social Schools.
Heel veel plezier groep 8. We kijken weer uit naar alle avonturen en
foto's die de ouders van de groep krijgen toegestuurd.
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Gevonden voorwerpen:
De rode mand met gevonden voorwerpen in de hal van de hoofdingang raakt steeds voller!
Het volgende ligt er nu in:
-. witte rolsjaal;
-. roze rolkraag;
-. zwarte muts;
-. grijze handschoentjes “cool”;
-. 1 handschoentje, grijs met zwarte strepen;
-. zwarte lange broek, maat 122/128;
-. donkerblauw sportbroekje, maat 140/146, scamps&boys;
-. donkerblauw haarbandje;
-. sleutelhanger, roze met prinsesje;
-. sleutelhanger, bruin, Emoji;
-. doorzichtig broodtrommeltje;
-. doorzichtige broodtrommel met groen dekseltje;
-. doorzichtige broodtrommel met blauw dekseltje;
-. dopper, geel;
-. dopper, paars;
-. roze beker, Disney prinsessen;
-. oranje/rode beker, Mickey;
-. veiligheidsbril;
-. zwaardje;
-. speeltje, Disney, merk spin master;
-. speeltje, paw patrol, merk spin master
Kijk s.v.p. goed of er iets van jou bij is. We bewaren het nog even, maar na de zomervakantie
beginnen we echt weer met een lege mand!!!

Inzamelingen:
•

•
•

Heeft u thuis oud papier?? Neem het dan mee naar school als u uw kind wegbrengt of
ophaalt.
U kunt het dan in de blauwe container deponeren. De container staat dagelijks tot
ongeveer 15.00 uur buiten bij het blauwe hek bij de voordeur. Op deze manier kan
iedereen het oud papier erin kwijt. Wij kunnen het geld dat ermee wordt verdiend heel
goed gebruiken!!!
Wist u dat er op school ook batterijen worden ingezameld!? Wij doen namelijk mee met
het project: Lege batterijen? Lever ze in!
U vindt de inzamelton in de hal van de hoofdingang.
De doppen van flessen, flesjes, melkpakken enz. zijn
geld waard! Met deze doppen wordt er gespaard voor
het opleiden van een blindengeleidehond.
Jeannette Nienhuis coördineert dit voor onze school.
Daarom, gooi de doppen niet weg, maar breng ze
naar Benesserlaan 71!!!!!

SponsorKliks:
Doet u ook weleens online inkopen bij webwinkels zoals Bol.com, Wehkamp, Zalando en
Booking.com? Als u dat via SponsorKliks doet, kunt u de school sponsoren!
Op de website van school (http://vrijburg.tabijn.nl) staat een banner/button van SponsorKliks.
Door hierop te klikken verschijnt een overzicht van tientallen
webwinkels. U gaat naar de webwinkel van uw keuze en doet de
bestelling op de gebruikelijke wijze. Op deze manier sponsort u
De Vrijburg en het kost u niets extra!!
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De VakantieBieb; lekker (gratis) lezen….:
…met e-books voor het hele gezin van de VakantieBieb! Dankzij de VakantieBieb blijven
duizenden kinderen in de zomer doorlezen. Dat is geweldig, want doorlezen in de zomer
voorkomt een terugval van het AVI-niveau. De VakantieBieb stimuleert kinderen om te lezen
tijdens de zomervakantie en biedt keuze uit een heleboel e-books! De VakantieBieb-app is een
zomercadeautje van de Bibliotheek en gratis te downloaden in de App Store en Google Play
Store. U hoeft hiervoor geen lid te zijn van de bibliotheek.
De VakantieBieb opent op 1 juni. Vanaf 1 juli zijn ook de boeken voor volwassenen
beschikbaar. De VakantieBieb is geopend tot en met 31 augustus.

40ste keer Zwemvierdaagse:
Zwembad De Zien organiseert van maandag 17 juni t/m vrijdag 21 juni
voor de 40ste keer de Zwemvierdaagse! Je kunt deze hele week
zwemmen van 17:30 tot 20:00 én natuurlijk tijdens de normale
openingstijden. Op elke dag wordt er 250 of 500 meter gezwommen in
het grote bad, zijn er smakelijke acties te vinden bij de kantine, worden
er leuke activiteiten geregeld in en rondom de baden èn er is een
feestelijke slotavond op vrijdag 21 juni met de band Paperplane!
Uiteraard kun je een prachtige medaille verdienen bij het laten zien van
een vol knipkaartje op vrijdag 21 juni, maar je wordt ook nog beloond
met wat lekkers!
Nog even op een rijtje;
Wat: 40ste keer Zwemvierdaagse
Waar: bij zwembad De Zien in Uitgeest
Wanneer: van maandag 17 juni tot vrijdag 21 juni
Inschrijven: vanaf woensdag 6 juni aan de kassa of via www.zwembad-dezien.nl.
Tot dan!
Groetjes,
Zwembad De Zien

Proefles kleutergym bij Gymnastiekvereniging Unitas:
Unitas is op zoek naar jeugdleden in de leeftijd van 4 tot 6 jaar.
Heb jij zin om gezellig 2 lessen mee te doen met een kleuter gymles in gymzaal
de Wissel op woensdag 19 juni en woensdag 26 juni. Je bent van harte welkom van 14.00 tot
15.00 uur. We gaan er gezellige lessen van maken. Tot dan.
Als deze dag/tijd niet voor u uitkomt mag u laten weten welke dag uw voorkeur heeft. U kunt
mailen naar info@unitasuitgeest.nl
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