PCHooft
editie
jaargang 23
01-06-2017

Studiedag
Er stond een fout in het jaarrooster. De studiedag zal plaatsvinden op woensdag 21 juni
i.p.v. op maandag 19 juni. Excuses voor het ongemak.
Leuk nieuws!
Karin vertelde het vorige week zelf al aan de meeste kinderen: Zij verwacht begin
november een kindje! Na de zomervakantie zal zij nog wel een aantal lessen verzorgen en
daarna zal een invaller haar taken tijdelijk overnemen. Karin: Een goede tijd toegewenst!
Schoolreisje
De “groten” gingen op kamp naar ‘t Laer in Laren en de “kleintjes” gaan op schoolreis naar
Oud Valkenveen. Veel plezier!

Maandkalender
week

23

05 juni
06 juni

Tweede Pinksterdag: geen school
schoolreis groepen 1 t/m 4

week

24

12 juni

De Cito-toetsen beginnen weer!

week

25

20 juni
21 juni

Groep 5-8 naar PIT (museum)
Studiedag

Beste ouders en kinderen!
Het is gelukt!
Van dinsdag 27 juni t/m vrijdag 30 juni hopen we met velen van jullie, na enige
vertraging, toch nog de Avondvierdaagse te kunnen lopen.
Wij hebben er in ieder geval zin in!
De nieuwe website is live, en enkel via www.avondvierdaagsemuiden.webs.com kan je je
vanaf vandaag inschrijven.

De inschrijving sluit woensdag 7 juni om 23.59 uur. Zorg dus dat je er snel bij bent!
Op de posters en op de site is terug te vinden waar je de startkaarten een week later kan
komen ophalen en betalen.
Mocht je (of buurman, oma, etc) een handje willen helpen (alle hulp is meer dan welkom!)
dan kan je op de website een berichtje achterlaten. Een kop- of staartloper zijn, kruispunt
bewaker, het uitdelen van fruit en water, het helpen opruimen van de borden/pijlen, het
uitdelen van medailles, heel graag!
Tot in de benen!
Avondvierdaagse 2017
Muiderberg:
Alied De Waard (Oranje Nassau School)
Paulien Reedijk - Koning (Oranje Nassau School)
Angela Klunder (Vinkenbaan)
Muiden:
Isabella Visser (Jozefschool)
Voor meer informatie ga je naar www.avondvierdaagsemuiden.webs.com

