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Schoolregels van de maand juni
In de maand mei staan de volgende twee schoolregels centraal:
1. Ik zorg ervoor dat mijn werk en tafel er netjes uitzien.
2. Ik gedraag me zo dat iedereen met plezier kan spelen en werken.
De maandregels zijn opgehangen in de lokalen en op twee plaatsen in de gang van
de school.

Schoolfotograaf
Op D.V. maandag 29 mei komt de schoolfotograaf. Er zullen klassenfoto’s en
portretten worden gemaakt van alle kinderen. Vanaf ongeveer 15.00 uur kunnen er
ook familiefoto’s worden gemaakt met niet-schoolgaande kinderen. Het kan wel zo
zijn dat u dan even moet wachten, omdat we hier geen planning van kunnen maken.
Ook dit jaar zal de schoolfotografie verzorgd worden door Foto
Koch.
Zij bieden de mogelijkheid om de complete afhandeling van de
schoolfotografie te laten verlopen via internet. Dit betekent dat
u van ons na het maken van de foto’s een inlogkaart ontvangt.
Op de inlogkaart staat onder meer een foto van het kind,
alsmede een uniek inlognummer en
wachtwoord. Door de random gekozen inlogcodes wordt de
privacy 100% gewaarborgd.
U logt thuis in met de inloggegevens op de site van Foto Koch www.fotokoch.nl. U
plaatst een bestelling en rekent af via i-deal of via een factuur. U kunt eventueel de
inloggegevens door sturen naar familie, zodat zij zelf een bestelling kunnen plaatsen
op de site.
Op basis van het karakter van het kind kiezen de fotografen de pose die het beste bij
het kind past. Verlegen, stoer, open, spontaan. Dit levert pure, natuurlijke foto’s op.
De kinderen van groep 1-2 mogen een knuffel meenemen.
Wij als school zullen dus voor u geen pakket samen stellen. U kunt zelf op de site
kiezen welke foto’s of pakketten u wilt bestellen.
Als er een foto gemaakt moet worden van broertjes/zusjes van schoolgaande
kinderen, wilt u daar dan toestemming voor geven?

Psalmenlijst
Groep 1-2
29 mei
07 juni
12 juni
19 juni
03 juli

Psalm 42:1a
Psalm 42:1b

Groep 3-4

Groep 5-6

Groep 7-8

Psalm 110:1
Psalm 86:5
Psalm 113:2
Psalm 86:5
Psalm 114:1

Psalm 68:9
Psalm 119:3
Psalm 106:4
Psalm 119:3
Psalm 122:1

Psalm 68:9
Psalm 119:3
Psalm 106:4
Psalm 119:3
Psalm 122:1

Schoolreizen/-kamp
Groep 1-4

.

Groep 5-6

.

datum: maandag 19 juni
vervoer: bus
kinderen zijn op school: 9.15 uur
vertrek: 9.30 uur
terugkomst: 16.00 uur
bestemming: Dierenpark Amersfoort
kosten: € 20
De kinderen krijgen patat, ijsje en één keer(!) drinken.
datum: maandag 19 juni
vervoer: auto’s
kinderen zijn op school: 9.00 uur
vertrek: 9.15 uur
terugkomst: 16.15 uur (zonder files!)
bestemming: Muiderslot en speeltuin “Oud Valkeveen”
kosten: € 17,50
De kinderen moeten brood en drinken meenemen;
ze krijgen wel een ijsje.

Groep 7

datum: donderdag 22 juni
vervoer: trein, station Nijkerk
kinderen zijn op school: 8.15 uur
vertrek: 8.30 uur
terugkomst: 18.45 uur (zonder treinvertraging)
bestemming: Amsterdam: Nemo, rondvaart, stadswandeling
kosten: € 20
De kinderen moeten brood en drinken meenemen;
aan het einde van de middag krijgen ze patat.

Groep 8

data: 22-24 mei
bestemming: Paasheuvel in Vierhouten
kosten: € 50





Wilt u het geld mee- of afgeven?
De kosten van de schoolreisjes en het kamp boven de genoemde bedragen
worden betaald door de OC.
Groep 8 heeft vrij op donderdag 22 juni.

Agenda
datum
25-26 mei
01 juni
05 juni
06 juni
06-09 juni
15 juni
19 juni
22 juni

activiteit
Hemelvaartsdag en vrijdag; geen school
Jeugdzendingsdag voor groep 8
Tweede Pinksterdag; geen school
Studiedag voor de leerkrachten; geen school
Avondvierdaagse
Gebedsgroep
Schoolreis voor groep 1-6
Schoolreis voor groep 7

27 juni
29 juni
29 juni
05 juli
05 juli
07 juli
07 juli

Rapport 2
Oudergesprekken
Musical van groep 8
Afscheid van groep 8
De nieuwe schoolgids wordt meegegeven
Laatste schooldag voor de zomervakantie
Oud papieractie

Kinderproject Stichting Rusland Kinderhulp werkgroep Putten
Gastgezinnen gezocht voor de periode:
van 23 december 2017 tot 5 januari

2018

In de regio Vergnedvinsk wonen veel kinderen in pleeggezinnen omdat ze niet meer bij
hun ouders kunnen wonen. Deze kinderen hebben geen contact meer met hun ouders en
zien of spreken hun ouders ook nooit meer. Vaak spelen er drankproblemen. De ouders
van deze kinderen zijn uit de ouderlijke macht gezet. Nu willen wij deze kinderen graag
tijdens de kerstperiode naar Nederland halen en ze een hele fijne vakantie bezorgen.
De kinderen zijn in de leeftijd van 7-14 jaar.
De kinderen komen met de kerst-bus van de SRK mee, dat is op 23 december, en gaan op
5 januari 2018 weer naar huis. Het kind dat u uitnodigt logeert dan deze dagen bij u in
huis. Misschien zijn uw kinderen ondertussen al wat groter geworden en wilt u toch
graag aan dit project mee doen; dat kan ook. U kunt dan 2 kinderen uitnodigen en onze
ervaring is dat dit zeker werkt, want dan kunnen ze samen spelen. De kosten zoals een
paspoort, de visa en de bus kosten zijn voor rekening van de SRK.
Opgeven kan tot 1 september 2017!!

Wie wil één van deze kinderen een onvergetelijke vakantie bezorgen ???
Heeft u vragen of wilt u meedoen aan dit project U kunt hiervoor terecht bij:
Cora Vrijenhoek
Jeanet Louw
Ria van Elten

SRK werkgroep Putten

tel 425065
hendriksen.vrij.2@zonnet.nl
tel 06-34903428 jeanet.louw@gmail.com
tel 06-40258079 riavanelten@hetnet.nl

