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SCHOOLREISJE
Het is bijna zover. Op dinsdag 5 juni a.s. gaan we met z’n allen gezellig op schoolreisje!!
Dit jaar gaat de kleutergroep, net als de andere groepen, op dinsdag 5 juni op schoolreis!
Om 8.30 uur wordt uw kind op school verwacht. Wij zullen ongeveer om. 8.45 uur vertrekken
met de bus. Om ongeveer 14.15 uur verwachten we weer terug op school te zijn. Voor eten
en drinken is gezorgd, de kinderen hoeven dus niets mee te nemen. Zorg voor makkelijke
kleding en bij slecht weer regenkleding.
Om ca. 14.15 uur worden we weer op school verwacht. De kinderen krijgen nog een
uitnodiging mee waarin de bestemming vermeld staat.
Met de groepen 3 t/m 8 gaan we naar Attractiepark Duinrell in Wassenaar, waar voor
iedereen veel te beleven is. We vertrekken om 8.45 uur vanaf de Lage Biezen (ter hoogte van
de Jacob Marislaan), waar 3 bussen klaar zullen staan. Zorg er wel voor dat uw kind op de
gewone tijd (8.30 uur) op school is. Wij hopen dat het een mooie, zonnige dag zal worden.
Bij minder mooi weer is het verstandig om regenkleding mee te geven. Voor de lunch is
gezorgd, dus de kinderen hoeven niet een eigen lunchpakket mee te nemen. Denk wel aan
eigen drinken voor tussendoor, zeker bij warm weer. Verder willen we u laten weten dat wij
niet naar het zwembad van Duinrell zullen gaan.
Wij adviseren om de kinderen niet meer dan € 5,00 aan zakgeld mee te geven.
Om ca. 16.30 u. (als er geen file is) verwachten wij moe, maar met een heel voldaan gevoel
weer terug te zijn.

Open Podium wo.20 juni
Woensdag 20 juni is er weer de gelegenheid
om uw kind te zien optreden. Groepen 5, 6
en 7: Open Podium voor de ouders.
Aanvangstijd 12:45 uur. Openingstijd aula
12:30 uur. Groepen 1/2, 3, 4: Aanvangstijd ±
13:15 uur. U bent van harte welkom.

Bruggetje, voetpad
Omwonenden hebben gevraagd of het
bruggetje vrij gelaten kan worden voor
passanten. Zij voelen zich niet veilig als veel
mensen/kinderen daar staan of op het hekje
zitten. Bovendien willen zij erop wijzen dat
het pad van brug naar laan een voet-pad is
en géén fietspad. Wij rekenen op uw
medewerking. Dit is door leerkrachten
besproken in de groepen en nu bent u als
ouder ook op de hoogte.

Muziekdocent gr. 3&4
Op maandag 4 juni zal Jeroen Schipper een
bezoek brengen aan groep 3 en 4. Jeroen in
één van de docenten die de cursus muziek
geeft die Marie-José en Mariette volgen. Wij
hopen op veel plezier voor de kinderen en
veel inspiratie voor ons.

Troubadour op het
plein
Op maandag 11 juni brengen groep 3 en 4
een bezoek aan het plein voor het oude
stadhuis. Daar zal een echte Troubadour
voor ons optreden. Een Troubadour is een
verhalenverteller/dichter en zanger uit de

middeleeuwen. Een Troubadour was vooral
actief in Frankrijk. In Nederland noemde wij
een Troubadour een Minstreel. In IJsselstein
kennen we natuurlijk Fulco de Minstreel. De
verhalenverteller die een mooi beeld heeft
gekregen aan de Schuttersgracht.

Wasvoorschrift
Heeft u ze al gezien? Onze nieuwe
schoolshirts. De komende periode zullen
deze shirts vaak gedragen worden bij
schoolvoetbal,
avondvierdaagse
en
schoolreisje. Om de shirts lang mooi te
houden willen we u vragen om de shirts
gewassen in te leveren. Maar vooral niet te
drogen in een droogtrommel. Daar kunnen
de shirts en de belettering minder goed
tegen.

Schoolzwemwedstrijd
Afgelopen zaterdag was weer de
schoolzwemwedstrijd voor scholen van
IJsselstein. Ook wij deden mee en de 4
snelste zwemmers uit groep 5 hebben de
Nicolaas
school
vertegenwoordigd.
De zwemmers zijn; Jens, Julia-Sophie, Merle
en Ole. Samen hebben ze gestreden en snel
gezwommen en hebben daarmee de 2e
plaats veroverd. Jens is 3e geworden van
alle jongens die meededen en Julia-Sophie
3e van alle meisjes. Wat een topprestatie
hebben deze 4 geleverd!!! Van harte
gefeliciteerd allemaal.

BELANGRIJKE DATA:





5 juni: schoolreisje groepen 1-8
12 juni: NB 27-19
11 t/m 14 juni: avondvierdaagse.
Open Podium: Woensdag 20 juni:
start: 12.45 u. Zaal open 12.30
uur
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