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Klimrek
Vorig schooljaar hebben de kinderen van de Hobbedob en De Terp een mooi geldbedrag bij elkaar
gelopen middels een sponsorloop. De opbrengst hiervan zouden wij uitgeven aan een klimrek voor
op het schoolplein.
Naast de opbrengst van de sponsorloop was er meer geld nodig om een mooi klimrek te kunnen
aanschaffen, daarom zijn wij met hulp van ouders verder op zoek gegaan naar partijen die een
financiële bijdrage willen leveren; met succes. Het
Burgerweeshuis en onze samenwerkingspartner van
de BSO en TSO, KMN Kind en Co, leveren een flinke
financiële bijdrage. Mede hierdoor kunnen wij nu een
mooi klimrek laten plaatsen.
Het nieuwe klimrek wordt tijdens de zomervakantie
geplaatst. Om u alvast een idee te geven van het
klimrek dat wij hebben aangeschaft, hierbij een
afbeelding.

Avond4daagse De Terp 2018
Het is bijna zover! Maandag 28 mei a.s. start de Avond4daagse. We hebben er al enorm veel zin in.
Afgelopen dinsdag hebben alle ouders van onze lopers de laatste informatie ontvangen. Mocht u uw
kind wel hebben opgegeven, maar onverhoopt geen mail hebben ontvangen? Stuur dan even een
e-mail aan A4DDeTerp@gmail.com
Aanstaande maandag 28 mei krijgen de kinderen die meelopen in de klas hun Terp-shirt uitgedeeld.
Laten we Weesp weer Terp-blauw kleuren voor 4 dagen en we duimen natuurlijk voor prachtig
wandelweer.
Belangrijk voor de kinderen van groep 3 t/m 8: Daar het schoolreisje direct na de avondvierdaagse
is, verzoeken wij u het Terp-shirt na afloop van de avondvierdaagse voor deze keer niet in te leveren
maar maandag 4 juni a.s. bij uw kind aan te doen naar school!

Schoolreisje
Deze week heeft u via Digiduif de laatste informatie ontvangen over het schoolreisje.
Op maandag 4 juni a.s. gaan de kinderen van de groepen 3 en 4 op naar Dierenpark Amersfoort en
de kinderen van de groepen 5 t/m 7 gaan naar de Burgers Zoo in Arnhem.
Wij kijken uit naar een fantastische dag, met hopelijk mooi weer!
NB. De kinderen van groep 1 en 2 zijn deze dag vrij; de kinderen van groep 8 hebben gewoon school.

Eindfeest vrijdag 6 juli
Vorige week hebben we aan de kinderen de uitnodiging voor het Eindfeest “Hollandse zomer”
meegegeven. Denkt u eraan het formulier in te vullen en in te leveren bij Jolanda van den Berg?
NB. Het open podium is al nagenoeg vol!

Oproep hulpouders schoolbibliotheek
Voor het schooljaar 2018-2019 zijn wij dringend op zoek naar naar hulpouders voor de
schoolbibliotheek. Mocht u interesse hebben, dan kunt u zich aanmelden bij Jolanda van den Berg.

Belangrijke data komende periode:
●
●
●
●
●
●

25 mei: start Crea3
28 mei: start avondvierdaagse
4 juni: schoolreisje groep 3 t/m 7; groep 1 en 2 vrij en groep 8 gewoon school
11 juni: kampweek groep 8
17 juni: vaderdag
29 juni: groep 1 en 2 naar Don Bosco

CJG: Vraag van de maand juni
“ Hoe zorg ik goed voor mezelf als ouder ?”
Op www.cjgweesp.nl vindt u antwoorden en veel praktische tips!

