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Van de directie
Juf Judith bevallen van een zoon
Gisteravond (donderdag 1 juni) is juf Judith van Hees
(groep 6/8) bevallen van een zoon: Jens. Zoon, moeder
en vader maken het goed, we wensen ze veel geluk
samen!
Einde schooljaar
De weken gaan snel voorbij: het einde van het schooljaar komt langzaam in
zicht. In bijna alle groepen wordt op dit moment getoetst: de toetsen van het
leerlingvolgsysteem staan op het programma. Op 14, 15 en 16 juni gaan de
kinderen van groep 8 op kamp, zij zijn ook al druk bezig met de voorbereidingen
van hun afscheidsmusical. Voor de overdracht van de leerlingen van de ene naar
de andere groep vinden de komende weken gesprekken plaats. Deze zijn soms
onder schooltijd, de groep wordt dan even overgenomen door een vervanger.
Gasten in de school
Net als vorig jaar hebben we ook dit jaar weer enkele schoolklassen van de Vrije
School uit Den Haag op bezoek. Deze klassen (VO scholieren) zijn op kamp en zij
verblijven bij Herperduin. Zij komen op onze school om een tekenopdracht uit te
voeren (ze gaan eerst een stuk van Herperduin meten en dit daarna op schaal
uitwerken tot een landkaart). Zij zullen op 8 juni, 12 juni en 16 juni (dan komen
er twee groepen) op onze school zijn. Ze maken gebruik van de leegstaande
lokalen op de benedenetage. Er zijn uiteraard afspraken gemaakt over waar ze
wel en niet mogen komen, zodat onze kinderen geen last van hen hebben.
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Actie Jantje Beton
Woensdag 31 mei was de laatste verkoopdag van de Jantje
Beton loterij en we zijn heel benieuwd hoeveel we samen
hebben opgehaald. De opbrengsten gaan naar onze nieuwe
schoolplein. Het is wel belangrijk dat alle boekjes terugkomen
naar school. Hierbij dan ook de vraag voor diegene die de
boekjes nog niet aan de leerkracht hebben gegeven dit zsm te
doen. Stop het boekje direct in de tas van je kind, zodat
iedereen het na dit lange weekend aan de leerkracht kan geven.
Alvast bedankt en een fijn weekend!
Commissie Schoolplein
Schoolmelk
Afgelopen week ontvingen wij onderstaand bericht van onze
schoolmelkleverancier. Zij gaan een aantal zaken rondom de schoolmelk
veranderen:
Stoppen Optimel
De overheid wil kinderen stimuleren om gezond te eten en te drinken en
geeft daarom sinds 1977 subsidie op Schoolmelkproducten zoals melk,
chocolademelk en yoghurtdrank. Echter, per 1 januari 2017 is besloten om
de subsidie alleen nog toe te wijzen aan halfvolle melk. Hierdoor zal
Optimel uit het assortiment verdwijnen. De ouders met een Optimelabonnement ontvangen van ons een brief over deze wijzigingen en krijgen
een aanbod om hun abonnement om te zetten naar halfvolle melk of te
beëindigen.
Stoppen vakantiemelk
Omdat Optimel uit het assortiment verdwijnt, zal ook de vakantiemelk
(langhoudbare Optimel voor de eerste dagen na de vakantie) stoppen. De
eerste dagen na de vakantie zullen uw leerlingen dus geen Schoolmelk
krijgen.
Verlaging prijs Schoolmelk
Met ingang van het nieuwe schooljaar zal de subsidie op de halfvolle melk
worden verhoogd, hierdoor zal ook de abonnementsprijs van Schoolmelk
dalen. Omdat de exacte hoogte van de subsidie op dit moment nog niet
bekend is, kunnen wij nog geen nieuwe abonnementsprijs vaststellen.
Naar verwachting zullen wij in juni 2017 zowel u als de ouders hierover
informeren.
Vriendelijke groeten,
Team Schoolmelk
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Informatie van buiten school
Gala schoolverlaters Schaijk en Reek

Zaterdag 1 juli
Van 19.00 uur tot 22.00 uur
Gala bij De Fuik!
Trek je mooiste kleren aan
en misschien win je een prijs!
Alle schoolverlaters uit Schaijk en Reek
zijn van harte welkom!
Agenda voor week 23 en 24
Ma
Di
Woe
Do
Vrij

05-06
06-06
07-06
08-06
09-06

Ma
Di
Woe
Do
Vrij

12-06
13-06
14-06
15-06
16-06

Vrij – Tweede Pinksterdag
Groepsfoto’s groep 1/2 en groep 8

Kamp groep 8
Kamp groep 8
Kamp groep 8

Jarig in week 21 en 22
In de vorige Per Omgaande zijn de namen van twee jarige leerlingen niet
vermeld. Het gaat om Amber van Lier en Luuk Schut (beiden waren jarig op
27 mei). Alsnog van harte gefeliciteerd!
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Oscar van der Wielen

Stijn Baggermans
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Quint Ploegmakers
Nienke van Galen

Yvo Geerts

WEES MILIEU BEWUST!!!
Inleveren lege printercartridges en lege batterijen (bij hoofdingang)

