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ALGEMEEN
Beste ouder(s)/verzorger(s),

Wat vliegt de tijd,  er staat nog een drukke gezellige periode te wachten.  
Naast het toetsen hebben we komende week onze schoolreis en de buitenspeeldag 
 van Jeugdsoos Hansweert. Wat fijn dat de jeugdsoos dit voor de kinderen van
Hansweert gaat organiseren. Ze zijn nog op zoek naar vrijwilligers. 
In alle data staat de laatste schooldag op 21 juli nog niet genoemd. Zodra daar meer
over bekend is laten wij dit weten. 
Nu ook juf Chantal vertrekt zijn we onze formatie opnieuw aan het bekijken. We
hopen in de volgende brief onze formatie met u te kunnen delen. 

We wensen u allen een zonnig en fijn pinksterweekend. 

Team Schuttevaer

Het volgende mededelingenblad 
wordt verwacht op 

donderdag 30 juni 2022.

SPORTDAG
Op donderdag 16 juni is het weer sportdag!
Voor de groepen 1 t/m 4 zal dit in de
speeltuin plaatsvinden en voor de groepen 5
t/m 8 op de voetbalvelden. De dag wordt
georganiseerd door studenten van het Cios
in samenwerking met de gemeente
Reimerswaal. 
Voor deze dag zijn we opzoek naar
enthousiaste vrijwilligers voor het
begeleiden van een spelactiviteit. Hiervoor
kunt u zich aanmelden via Parro. 
De leerlingen mogen deze dag in
sportkleding en op sportschoenen naar
school toe komen. 
De leerlingen van groep 1 t/m 4 zullen zoals
wij gewend zijn op school lunchen.
De leerlingen van groep 5 t/m 8 zullen
pauzeren op de voetbalvelden.  

STICHTING IMANI
30 juni zullen we met de Schuttevaer een
obstacle run houden voor Stichting Imani.
Zij dragen zorg voor kinderen die het enorm
zwaar hebben in Kenia. Klik hier voor de
presentatie voor ouders. Klik hier voor de
presentatie voor de kinderen. Meer
informatie over de obstacle run volgt later
via Parro.

SCHOOLREIS
Volgende week donderdag, 9 juni is het
eindelijk zover... Schoolreis! Klik hier voor de
brief.
 

ONDERHOUDSDAG
Zaterdag 4 juni organiseert de school een
onderhoudsdag op ons groene schoolplein.
Onder het genot van een kopje koffie en iets
lekkers gaan we met elkaar aan de slag.
Onkruid wieden, de nieuwe picknicktafels
installeren en meer. Komt u ook tussen 10:00
en 14:00 uur? We maken er een gezellige dag
van!  

BUITENSPEELDAG
Spelen jullie ook mee op de buitenspeeldag 8
juni aanstaande? Tussen 15:00 en 18:00 uur is
er veel te beleven op de voetbalvelden van
Hansweert!

MUSICAL
Vorig jaar hebben de leerlingen van groep
7/8 de musical overdag opgevoerd voor alle
leerlingen van de school. 's Avonds waren
de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen
van groep 7/8 welkom om te komen kijken.
Ook dit jaar willen we het weer op deze
manier doen. Alle
ouder(s)/verzorger(s)/opa's en oma's/tantes
en ooms van de leerlingen van groep 7/8
zijn bij deze van harte uitgenodigd om op
vrijdag 15 juli naar de musical te komen
kijken in Kaj Munk. Meer informatie volgt.

Natuurlijk zullen alle groepen op de
vrijdagochtend in Kaj Munk komen kijken
naar de generale repetitie. 

IEP TOETSEN
Vanaf volgende week gaan de kinderen van
de groepen 3 t/m 7 weer aan de slag met de
IEP toetsen. Vanaf deze plaats wensen we
hen veel succes!

Flyer buitenspeeldag
Flyer kinderfysiotherapie 
Kibeo vestigingskrantje 

b i j l a g e :

4 juni - onderhoudsdag schoolplein
Week 23 - start IEP toetsen
8 juni -buitenspeeldag gemeente Reimerswaal
9 juni - schoolreis 
16 juni - sportdag
29 juni - derde inloopochtend
30 juni - Imani/jubileum meester Edmond
1 juli - studiedag

b e l a n g r i j k e  
d a t a :

JUBILEUM MEESTER
EDMOND
30 juni vieren we ook het 40-jarig jubileum
van meester Edmond. We zullen er een
feestelijke dag van maken.  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100057648871291&rf=474114475993557
https://schuttevaer-hansweert.nl/
https://drive.google.com/file/d/1o_OtOpsVyiTYQnv-exL8y-26-1sY6Q0Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z-PIATed0Jqdf45X9_3QVJtyoZusSv6b/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S0vzhh5vHCmr7IYnoDi3U6NE2QuuG3H6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1f_huFk7ke5dQkL5ot-j06QDRCDkWptVr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1satjYY12W8ca5gaEoh8ZTP5A0yKqdfXe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S0vzhh5vHCmr7IYnoDi3U6NE2QuuG3H6/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/10mu1TcwOGYBlOVQa8KIlqn5pjwXD4P_h/edit?usp=sharing&ouid=112010179050449333832&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/10mu1TcwOGYBlOVQa8KIlqn5pjwXD4P_h/edit?usp=sharing&ouid=112010179050449333832&rtpof=true&sd=true



