Maandbrief Juni 2018
De Beurs 35, 3162 WB Rhoon. Tel.nr. 010-2033488
E-mail: directie@obsportland.nl
Maandag

Dinsdag

28
Spreekuur IB-er op
De Beurs gr 1 t/m 8
08:30 – 09:00u

Evaluatiegesprekken

Woensdag

29

Overhandigen
RopaRun opbrengst

4
De Beurs gr 1 t/m 8
08:30 – 09:00u

30
Fruitochtend

Evaluatiegesprekken

Spreekuur IB-er op

Donderdag

Evaluatiegesprekken

Evaluatiegesprekken

7

8

6
Spreekuur IB-er op
De Knip gr 1 t/m 8
08:30 – 09:00u
Juf Jacqueline
afwezig

Vergadering or

11

12

Spreekuur IB-er op

Uitstalling
gevonden
voorwerpen
in de hal

Evaluatiegesprekken

Grote Crea

bezoek Slot Loevestein

1

Groepen 7
Schoolarts

Fruitochtend

Groepen 5
continurooster ivm

31
Spreekuur IB-er op
De Knip gr 1 t/m 8
08:30 – 09:00u

Groepen 7
Schoolarts

5
Groepen 3
Museumbezoek
Boijmans van
Beuningen

Vrijdag

13

Juf Jacqueline
afwezig

14

15

Fruitochtend

De Beurs gr 1 t/m 8
08:30 – 09:00u
Groep 1/2a

Groep 1/2b

Groep 1/2c

Groep 1/2d

Natuurhistorisch
museum

Natuurhistorisch
museum

Natuurhistorisch
museum

Natuurhistorisch
museum

18

19

Spreekuur IB-er op
De Beurs gr 1 t/m 8
08:30 – 09:00u

Schoolfotograaf

Fruitochtend

20

21
Spreekuur IB-er op
De Knip gr 1 t/m 8
08:30 – 09:00u

27

28
Spreekuur IB-er op
De Knip gr 1 t/m 8
08:30 – 09:00u

Schoolfotograaf

22

Groepen 7 en 8
beachvolleybal
25

Studiedag

26

Studiedag

Fruitochtend
Kunstlessen

Schoolreis

29

Nieuwsbrief Juni 2018
De Beurs 35, 3162 WB Rhoon. Tel.nr. 010-2033488
E-mail: directie@obsportland.nl

Deze nieuwsbrief informeert u over de gebeurtenissen op locatie Portland van obs Rhoon.

Mini RopaRun
Op woensdag 30 mei is de opbrengst van de MiniRopaRun overhandigd aan team
De Gouden Snor.
Onze leerlingen hebben het prachtige bedrag van €3.603,46 opgehaald!
Bedankt leerlingen en natuurlijk ook: bedankt sponsors!
Gevonden voorwerpen
Vanaf vrijdag 1 juni liggen er gedurende een week gevonden voorwerpen in de
hal. Kijk of er iets tussen ligt dat van uw kind is.
De spullen die er vrijdag 8 juni nog liggen, worden aan het goede doel geschonken
of, indien kapot of vies, weggegooid.
Gevraagd: Materialen grote Crea

Voor de grote crea zijn wij op zoek naar de volgende materialen:
- Tijdschriften
- Hout
- Cd’s
- Schroeven en bouten
- Kurken
- Bubbelplastic
- Stof/oude kleding
- Kosteloos materiaal zoals doosjes, melkpakken, doppen,
verpakkingsmaterialen, wc-rollen, keukenrollen
Schoolfotograaf
Op 19 en 20 juni is de fotograaf weer op school, hij zal een
witte achtergrond gebruiken. Het schema voor deze twee
dagen heeft u via de mail ontvangen.
Ouderraad: Hulpouders gezocht!
Er worden hulpouders gezocht voor de volgende activiteiten (inschrijven kan via
de website):
• Grote crea, hiervoor zoeken we nog 12 hulpouders!
• Schoolreis

Ook worden er nog steeds nieuwe leden gezocht voor de ouderraad, heeft u
interesse? Mail dan naar ouderraadobs@hotmail.nl.

Suikerfeest
Mist uw kind een dag school in verband met de viering van het Suikerfeest? Geef
dit dan vooraf door aan de leerkracht(en).
Dit om te voorkomen dat we bij afwezigheid van de leerling(en) contact met u
opnemen over de reden van deze afwezigheid. Fijne dagen!
Schoolreis
Vrijdag 29 juni gaan we op schoolreis. In tegenstelling tot eerdere berichten,
verzamelen we om half negen op school en hier komen we na een dag vol
avontuur ook weer terug. Verdere informatie volgt nog via de mail.
Lezen in de zomervakantie, E-books voor het hele gezin met de VakantieBieb!
Dankzij de VakantieBieb blijven duizenden kinderen in de zomer doorlezen. Dat is
een geweldige ontwikkeling, want doorlezen in de zomer voorkomt een terugval
van het AVI-niveau.
De VakantieBieb stimuleert kinderen om te lezen tijdens de zomervakantie en
biedt E-books voor het hele gezin. De app is te downloaden in de App Store en
Google Play Store en is een zomercadeautje van de Bibliotheek. U hoeft hiervoor
geen lid te zijn.
Van 1 juli tot en met 31 augustus kunnen zowel uw kinderen als uzelf genieten
van meer dan 60 E-books.

Om het lezen deze vakantie extra leuk te maken voor uw kinderen, maken ze kans
op een iPad mini door uit te leggen wat hun favoriete E-book uit de VakantieBieb
is en waarom. Informatie over deelname en spelvoorwaarden vindt u
op www.vakantiebieb.nl.

