
Nieuwsbrief
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Beusichem

Mei 2022

Agenda:

Mei:
9 weer naar school
16 t/m 18 Groep 8 op kamp
18 OR vergadering
25 Studiedag: Let op: kinderen zijn de HELE dag vrij
26 t/m 29 vrij: Hemelvaart
30 t/m 3 juni Groep 8: Week van verkeer en veiligheid
30 start toetsen voor het leerling volgsysteem
31 MR

Juni:
1 Schoolfeest van 16.00 tot en
met 19.00 uur
4 t/m 6 vrij: Pinksteren
7 vrij: studiedag van Basisburen
8 waarschijnlijk opening Daily Mile
29 schoolreisje
30 musical groep 8

Juli:
1 Wisseluurtje
5 kinderen krijgen hun rapporten mee naar huis
6 uitzwaaien kinderen groep 8

Onderwerpen van deze nieuwsbrief:
Terugblikken:

- Koningsspelen
- Eindcito

Vooruitblikken:
- Luizenpluis
- Volgend schooljaar
- Avond 4 daagse
- Studiedag
- Uitnodiging feestdag

Bijlage:
- inschrijfformulier



Terugblikken:

Koningsspelen
De vrijdag voor de meivakantie hebben we in alle groepen genoten van een heerlijk
ontbijt, zodat iedereen genoeg energie had voor een fantastische sportdag!
In de onder- en middenbouw stonden er veel spelletjes voor de kinderen. Samen met
hun groepje konden zij kiezen wat zij gingen doen. Er werd fanatiek gespeeld!
De kinderen uit de bovenbouw gingen sporten op de voetbalvelden naast de school.
De kinderen waren verdeeld in teams en bij elk  spel moesten zij tegen een ander
team spelen. Iedereen was ook hier fanatiek aan het spelen/sporten.

Samen met ouders van de OR en leerkrachten is er een mooie  organisatie neergezet.
En met hulp van heel veel ouders tijdens de sportdag is het een geweldige dag
geworden!
Dank iedereen voor jullie hulp!!!

Eindcito
De kinderen van groep 8 hebben voor de meivakantie de Eindcito gemaakt. Zij
hebben het einde van de Cito donderdagmiddag gevierd met de welbekende:
Citofinito! Het was weer een gezellig feestje!

Vooruitblikken:

Luizenpluis
Op woensdag 11 mei zullen alle kinderen worden gecontroleerd op luizen door de zgn.
luizen-pluis-ouders. Zou u hier rekening mee willen houden bij het gebruik van haarlak,
gel, mooi ingevlochten haar, ed. Hartelijk dank voor de medewerking!

Schooljaar 2022-2023
Zoals u allen inmiddels weet is de groepsverdeling bekend. Op dit moment zijn wij bezig
met de bezetting van alle groepen. Om alle groepen te bezetten is er voldoende
personeel nodig. Dit is een uitdaging. Wij zijn hard aan het werk om de groepen te
bezetten en hopen dat op korte termijn duidelijk is wie aan welke groep gaat lesgeven.
We houden u op de hoogte!



Avondvierdaagse 7 t/m 10 juni 2022

We mogen weer lopen! En dit keer in Buren!

Van dinsdag 7 juni tot en met vrijdag 10 juni kunnen we meelopen met de
avondvierdaagse in Buren.

Er kan gekozen worden uit  5 of 10 km.

Wil je meelopen schrijf je dan op vrijdag 13 mei na schooltijd op school in,
Neem het inschrijfformulier mee en contant geld.

Alle kinderen hebben begeleiding nodig dus loop als ouder of verzorger gezellig mee.

Als er vragen zijn dan horen wij dat graag,

Groet,
OR werkgroep Avondvierdaagse

Studiedag
Op de jaarkalender en in eerdere mailing is aangegeven dat de kinderen op woensdag
25 mei 2022 tot 10 uur naar school moeten komen in verband met te weinig schooluren.
In overleg met de OR en de MR is gezocht naar een oplossing, zodat de kinderen de
hele dag vrij kunnen zijn. Deze is gevonden!!!! en wel in het organiseren van een
schoolfeest op woensdag 1 juni. Het is dan ook de bedoeling dat alle kinderen ergens
op 1 juni tussen 16.00 en 19.00 uur naar het feest komen. Op deze manier dragen we
zorg voor voldoende schooltijd en hebben de kinderen woensdag 25 mei de HELE DAG
VRIJ.

Dus voor uw planning:
25 mei: de hele dag vrij
1 juni: schoolfeest, waarbij alle kinderen verwacht worden



Schoolfeest 1 juni 2022


