Nieuwsbrief juni 2018.
Beste ouders, verzorgers
Afscheid
Juf Brigitte heeft een andere baan. Zij gaat per 1 augustus werken voor het
ROC in Weert en gaat lesgeven aan volwassenen. Op donderdagmiddag 5
juli zullen de kinderen afscheid nemen van juf Brigitte. Vanaf half 3 bent u
ook welkom om juf Brigitte gedag te zeggen.
Groepsindeling schooljaar 2018 -2019
Groep 1/2/3:
Maandag- dinsdag:
juf Vivianne en juf Rianne
Woensdag:
juf Caroline en juf Ingeborg
Donderdag-vrijdag:
juf Caroline en juf Rianne
Groep 4/5:
Maandag t/m vrijdag:

juf Sandra Limpens

Groep 6/7/8:
Maandag t/m donderdag:
Vrijdag :

meester Rob
juf Ingborg

Op maandag geeft juf Ingeborg godsdienst aan alle groepen.
Op dinsdagmiddag geeft juf Corrie muziekles.
Juf Sandra van der Scheer is de locatieleider en intern begeleider en
aanwezig van maandag t/m vrijdagochtend.
De minister heeft alle scholen in Nederland geld gegeven om de werkdruk
te verlagen. Met dit geld is een extra leerkracht aangenomen die op allebei
de scholen gaat werken. Juf Barbara Verkooijen zal 2 dagen per week op de
Emile Weslyschool aanwezig zijn en 1 ½ dag in de week op de
Suringarschool.

Afscheid groep 8
Groep 8 is deze week met een bezoek aan de bioscoop begonnen aan hun
afscheidsweek. Volgende week gaan zij nog naar de Efteling, slapen ze een
nachtje op school en gaan ze midgetgolfen. Donderdag 5 juli zullen zij
afscheid nemen met een zelf bereide maaltijd voor hun ouders en de
leerkrachten.
Schoolfeest
Net zoals in dit schooljaar zal ons schoolfeest plaatsvinden in september.
Noteert u alvast vrijdag 14 september van 16.00 uur tot 19.00 uur in uw
agenda.
Meehelpen met activiteiten
Deze week krijgen alle kinderen nog een brief mee naar huis. Hierop kunt u
aangeven bij welke activiteiten u volgend schooljaar zou kunnen helpen.
Wilt u dit blad zo snel mogelijk weer mee naar school geven, zodat wij u
tijdig kunnen benaderen om ons te helpen?
Laatste schoolweek
De laatste schoolweek is weer activiteitenweek.
Maandag: gezelschapspelletjes
Dinsdag : iets om te rollen
Woensdag: water(speelgoed).
Donderdag: in pyjama.
Op vrijdag zijn alle ouders om 12.00 uur welkom en sluiten wij het
schooljaar gezamenlijk met de ouders af. Om 12.15 uur begint voor
iedereen de vakantie.
Wij wensen u alvast een fijne vakantie en tot maandag 20 augustus!
Team Emile Weslyschool.

