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WE GAAN OPEN
VOORWOORD
Beste ouders,
Hopelijk de laatste verandering voor dit schooljaar. We gaan
starten met de laatste zes weken! De afgelopen weken
hebben we op een goede manier met elkaar contact gehad.

AGENDA
ZONNEBLOEMWEDSTRIJD

We gaan terug naar het nieuwe normaal, zoals overal wordt
geschreven. Alle groepen weer naar school, in de school
helaas nog niet alle ouders. We zijn blij dat we de bibliotheek
weer mogen openen en ook een gedeelte van de
TussenSchoolseOpvang weer kunnen draaien.
Fijn om weer les te geven op de ‘normale’ manier. In de brief
over de aanvang lessen zijn de haal en brengtijden niet
duidelijk geweest. Voor deze dag gelden dezelfde
brengtijden, de ophaaltijden zijn 12.05 of 12.15.
Onthoud, dat u, altijd digitaal welkom bent, om iets te
bespreken.
Hartelijke groet, Conjo Kristalijn

KOM
Een nieuw blok met het thema:
Ester wordt koningin in een groot machtig land. In dat land wordt het joodse volk bedreigd
door de kwade plannen van minister Haman. Ester moet iets doen, maar hoe?
Na de verhalen over Ester lezen we over de profeet Jona. In Nineve moet iets veranderen,
maar hoe pak je dat aan?
De ouderbrief zit bij de bijlage.
•
•

Het lied van de maand is Hemelhoog 433
https://www.youtube.com/watch?v=-Wt1F29MhTg
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KWINK
Ook KWINK start met een nieuw blok. Het zal per groep wisselen aan welk thema aandacht
wordt gegeven. In de bijlage de ouderbrief.

OUDERRAAD ZONNEBLOEM WEDSTRIJD

Hoe gaat het met je zonnebloem?
Past tie al niet meer in de living room?
Of valt het iets tegen en vraag je wat regen?
Er flink tegen praten helpt altijd.
Dan is deze game winnen een kleinigheid.
Stuur een foto van je zonnebloem met de Parro app aan juf Conjo!
Inzenden kan tot woensdag 1 juli 12.15!

Hoofdprijs: iets met ijs…. (van een ijsboer Jansen?)

FORMATIE 2020-2021
Tijdens de studiedag hebben we met elkaar de formatie gepuzzeld. Het is een uitdagend en
goed proces om dit gezamenlijk te kunnen doen. De puzzel is helaas nog niet helemaal
compleet, maar wordt snel compleet gemaakt.
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