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geaccepteerd. Als uw kind dit toch doet , nemen
wij telefonisch contact met u op. Hierover kunt

Geachte ouder(s), verzorger(s),

u dan thuis in gesprek met

Hierbij ontvangt u – alweer – de nieuwsbrief voor

Gewoon

komende week. Een korte schoolweek waarin we

Schreeuwen

uw kind.

praten
of

grove

OK
taal:

NEE

!!!!

stil mogen staan bij de Hemelvaart van Jezus.
Overigens zal volgende week GEEN nieuwsbrief
verschijnen.

Agenda

Dinsdag 28 mei:
-

De

Groep B vrij

op

de

genoemde

Op 7 juni krijgt groep B vrij. Juf Alie heeft die

ouderavond gaat NIET door. De ouders

dag een andere afspraak en het is ons niet

van

zijn

gelukt om deze dag iemand te vinden. Voor de

uitgenodigd voor een informatieavond

rust van de groep is gekozen voor een extra

over het programma Doen In.

vrije morgen.

het

kalender

VSO

(De

Wingerd)

Donderdag 30 en vrijdag 31 mei:
-

School

is

gesloten

vanwege

Bonte avond
Woensdag 3 juli vieren we de “bonte avond”.

Hemelvaartsdag.

Tzt ontvangt u hiervoor een uitnodiging. De
Vrijdag 7 juni:
-

voorbereidingen zijn echter al in volle gang.

Groep B vrij.

Voor het rad van avontuur is de ouderraad op
zoek naar nieuwe, ongebruikte spullen. Denk
aan een fles bodylotion die u niet gaat

Mededelingen

gebruiken, een kerstgeschenk wat niet uw
Taalgebruik
Kinderen maken

smaak is, of wellicht heeft/kent u een bedrijf die
van

ons op 1 of andere wijze kan sponsoren. Heeft

in

u nog wat in de kast, op zolder, de garage?

aanraking komen door het steeds grovere

Deze spullen kunnen ingeleverd worden bij juf

taalgebruik op straat, op televisie en internet.

Liesbeth. Kunt u als bedrijf iets betekenen voor

Wij merken dit op school de laatste tijd ook.

het slagen van de bonte avond, laat het weten.

Op

Mailadres: lgoor@arendnunspeet.nl

verkeerde

school

gemakkelijk

woorden

wordt

omdat

grof

ze

gebruik
hiermee

taalgebruik

niet
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