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Zelfredzaamheid kinderen
In het kader van de zelfredzaamheid van kinderen zullen wij met ingang van komend schooljaar op
meerdere manieren aandacht besteden aan dit thema. Het is van groot belang dat kinderen al op de
basisschool leren bepaalde zaken zelf te regelen. Denk bijvoorbeeld aan jassen en tassen ophangen,
eten en drinken in de ijskast zetten en zelf hun weg naar de klas weten te vinden.
Om de zelfredzaamheid van kinderen te bevorderen zullen wij per schooljaar 2017-2018 het beleid
invoeren dat kinderen vanaf groep 5 bij de ingang van de school afscheid van hun ouder/verzorger
nemen, en vervolgens zelfstandig naar de klas gaan. Uiteraard blijft het nog altijd mogelijk om even
mee te lopen naar de leerkracht van uw kind als dit écht nodig is.

Nacht van de vluchteling
Dianne Franke heeft in de nacht van zaterdag 17- op zondag 18 juni jongstleden 40 kilometer
gelopen voor de actie ”Nacht van de vluchteling”. Zoals u weet sparen we elke vrijdag met alle
kinderen voor dit goede doel. Dianne, van harte gefeliciteerd met dit resultaat en we sparen nog
even door t/m vrijdag 14 juli a.s. Dan zullen we bekendmaken hoeveel we bij elkaar hebben
gespaard!

Jubileumfeest De Terp en Hobbedob
Dinsdag 27 juni a.s. organiseren de oudercommissies van de Hobbedob en De Terp samen met de
teams een sportieve en feestelijke middag voor onze kinderen. Dit ter ere van het 35-jarig jubileum
van de beide scholen.
Een belangrijk onderdeel van de middag is de sponsorloop. De kinderen hebben hiervoor vorige
week sponsorformulieren meegekregen om zoveel mogelijk sponsoren aan zich te verbinden. Er kan
sponsoring plaatsvinden per ronde, met een maximum bedrag of een vast bedrag.
De kinderen van de groepen 1 t/m 4 lopen een klein rondje, en de kinderen van de groepen 5 t/m 8
lopen een grote ronde rond de school. We gaan er met z’n allen een leuke middag van maken.
De opbrengst van de sponsorloop komt ten goede van het schoolplein…. wat dit gaat worden hangt
sterk af van hetgeen er bij elkaar aan geld wordt gelopen!

Staking/prikactie 27 juni 2017
Aanstaande dinsdag, 27 juni, gaat de school één uur later open dan gebruikelijk. Wij doen deze
ochtend mee aan de landelijk prikactie in het primair onderwijs. Dit betekent dat de deur om 9.20
uur open gaat en de lessen om 9.30 uur beginnen. Wij organiseren deze ochtend geen extra
opvangmogelijkheden.

School Hockeytoernooi
Gisteren heeft het schoolhockeytoernooi voor de kinderen van groep 4 t/m 8 plaatsgevonden.
De kinderen van groep 4 hebben de fair play beker gewonnen; gefeliciteerd!!

BSO Nieuws
Het is sinds kort mogelijk om via de BSO uw kind op te geven voor zwemles op de dinsdagen.
Hoe makkelijk is dat!
Wat is de bedoeling?
Uw kind komt dan op de dinsdag naar de BSO en zal met een busje opgehaald worden om naar
zwemles in het Victoriabad in Weesp te worden gebracht.
Na de les dient u uw kind zelf op te halen bij het zwembad, dit kan tot 18.30 uur.
Mocht u meer informatie willen dan kunt u contact opnemen met Angelique Boll, onze zwem
coördinator. Har e-mailadres is: A.Boll@kmnkindenco.nl
Met vriendelijke groet,
Mirjam van Galen Last
BSO Terp
KMN Kind & Co

Belangrijke data komende periode:
● 27 juni: feestmiddag ter gelegenheid van 35-jarig bestaan
● 7 juli: Eindfeest
● 10 juli: Derde rapport mee
● 12 juli: Ouderbedankavond
● 12 juli: Stoeltje passen nieuwe kinderen
● 18 juli: Afscheidsavond groep 8
● 19 juli: 12.15 uur uitzwaaien groep 8
● 20 juli: Laatste schooldag
● 21 juli: Eerste dag zomervakantie

