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ACTIVITEITEN
OPTIMIST
26 mei
Zeebodemloop
11 juni
Start Cito toetsen

Weekbrief De Optimist
Beste ouders/verzorgers,
Zoals jullie inmiddels weten, zal Iris vanaf 1 juni de directie werkzaamheden
van ons overnemen.
Hierdoor is er een wijziging:
Vanaf 4 juni zal Arenda op dinsdag en Sandra op de andere dagen voor
groep 3 staan.
De overige dagen zullen wij tot aan de zomervakantie Iris gaan inwerken.
Wij willen alle ouders bedanken voor hun vertrouwen in ons als
waarnemend directeur van de Optimist!
Het waren vijf mooie en leerzame maanden voor ons!
Met vriendelijke groet,
Sandra en Arenda

Verjaardagen 25 mei t/m 31 mei - gefeliciteerd!
Datum
25 mei
25 mei

Groep
4
6

Naam
Fouad
Kaan
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Schoolreisje 2018.
Het duurt nog wel even, maar het aftellen kan beginnen! We gaan weer bijna op schoolreisje. Voor vele kinderen de
leukste dag van het schooljaar! We hebben er nu al ontzettend zin in. Bij deze een overzicht:


Dinsdag 3 juli groep 1/2A, 1/2B en groep 3 naar Dierenpark Amersfoort.



Woensdag 4 juli groep 6 en groep 7 naar Walibi in Biddinghuizen.



Donderdag 5 juli groep 4 en groep 5 naar Julianatoren in Apeldoorn.

Het bedrag van €30,- per leerling voor het schoolreisje moet betaald worden voor 1
juni 2018. Dit bedrag kunt u overmaken op IBAN nummer: NL 52 INGB 0004 1962
74.

Schoolvoetbal meisjes in Rhenen.
Afgelopen woensdag 23 mei gingen de meisjes van
groep 8a en groep 8b naar Rhenen om daar te
voetballen tegen andere regiokampioene. Helaas zijn
we niet 1e geworden maar 2evan onze poule. Hilversum
werd 1e en ging door naar de halve finale. We moesten 3
wedstrijden spelen. De 1e wedstrijd hadden we verloren
met 3-1 en de andere 2 hadden we gewonnen met 4-0
en 2-0.
Dit waren de spelers:
Rania- keeper.
Lorin, Menekse- Midden.
Sabya, Soumaya, Zehra en Esmeray- verdediging
Amira en Meryem- aanvallers.
Humeyra en Dounia –spits
Jell: Winnen winnen winnen dat doe je met vriendinnen

Zeebodemloop
Beste ouders/ verzorgers,
Als u uw kind heeft ingeschreven voor de zeebodemloop dan is de volgende informatie
belangrijk.
Komende zaterdag is de Zeebodemloop. Helaas is er geen tijd gevonden om nog met de
kinderen te trainen na schooltijd. Maar tijdens de gymlessen is er genoeg tijd besteed aan
hardlopen en deze 1km loop gaan ze allemaal zeker halen.
Zeebodemloop 26 mei 2018 om 10.30 uur, 1km hardlopen
Kosten: gratis, na afloop krijgen alle deelnemers een gratis kaartje voor het zwembad.
Informatie: www.zeebodemloop.nl
U bent zelf verantwoordelijk om uw kind op tijd te brengen naar de wedstrijd. De kinderen worden om 10.30 uur
verwacht bij de ingang van de koploper waar Juf Olga de kinderen zal opwachten. Daar krijgen de kinderen hun
startnummer en de informatie over het verloop van de wedstrijd.
Heel veel plezier en maak er een mooie dag van.
De Zeebodemloop commissie
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