Noodoproep hulpouders: 40-jarig bestaan Esselyckerwoude
Voor de vossenjacht van vrijdag 1 juli a.s. hebben wij nog meer dan 10 hulpouders nodig om
de leerlingen te begeleiden. U kunt zich tot woensdag 29 juni a.s. 12.00 uur opgeven als
hulpouder via de volgende link: http://goo.gl/forms/cDgcOaHxHTn19TL73
Als zich onvoldoende ouders opgeven om te helpen, zal de vossenjacht niet doorgaan. We
hopen op uw medewerking!
Groep 1: afscheid juf Johannette en juf Tiny
En dan is dat halve jaar zomaar opeens om.....! Half februari kwam ik voor een half jaar in
groep 1 invallen, tot aan het einde van het schooljaar. Toen ik kwam waren er zo'n 14
kinderen. Dit bleef een paar maanden zo: heel gezellig, net een groot gezin. maar dan anders.
Van april tot nu kwamen er steeds nieuwe kinderen wennen en kwamen ze ook écht als ze 4
jaar waren geworden. Met snelheid stroomde de groep vol, totdat er een heel grote kring
gemaakt moest worden, wat bijna niet meer lukte...
Volgende week woensdag (6 juli a.s.) ben ik voor het laatst met de kinderen in de groep.
Vrijdag 8 juli a.s. ben ik nog wel op school, maar dan hebben de kinderen al lekker vakantie.
Van woensdag 6 juli wil ik een bijzondere dag maken. Na deze drukke weken gaan we rustig
ontspannen, gezellige dingen doen en we nemen afscheid van elkaar.
Ik kijk terug op een heel gezellige tijd met de kinderen en u als (groot)ouders. Ik wil u allen
bedanken voor de prettige samenwerking en alvast een heel fijne vakantie en vervolgtijd op
de school met uw kind toewensen.
Na de vakantie ga ik weer invallen op verschillende scholen. Ik zou het fijn vinden om op 8
juli a.s., als de kinderen naar huis gaan, ook u even de hand te drukken als afscheid. Maar nu
eerst nog een weekje gezellig als klasje bij elkaar!
Hartelijke groet en wie weet tot ziens!
Juf Johannette Pijper

Groep 1/2: clownsfeest
Afgelopen woensdag was het eindelijk zover: het circusfeest! Wat zagen alle kinderen er
mooi uit, verkleed en geschminkt als clowns. We hadden prachtig weer, bijna alle spelletjes
konden we doen op het schoolplein.
Alle hulpouders hartelijk bedankt
voor het begeleiden van de spelletjes!
Ook de ouders die hebben geholpen
met het schminken van alle grappige
clowns: bedankt!
Sommige kinderen hebben zelf een
clowns-t-shirt op school geverfd. Dit
is gedaan met textielverf en kan
worden gewassen.

Romy, de grote zus van Armando uit groep 1, kwam ook
nog even langs om haar ballonvouwkunsten te laten zien.
Heel knap hoor! Leuk dat je dit voor ons hebt gedaan!

Na het spelletjescircuit was het tijd voor een optreden
van de clowns Jop en Flop. Dierdre bedankt voor je
geweldige optreden. De kinderen hebben ervan genoten.
Ze hebben het er nog over, vooral dat je bang was voor de leeuw en tijger.

Tot slot was het tijd voor de pannenkoeken.
Alle kleuters hebben ervan gesmuld. Een
bedankje voor alle bakouders. Er staan nog
enkele borden van jullie op de kast in de
kleuterhal.
Het was een heel gezellig circusfeest. Meer
foto’s staan op onze website en hangen in de
hal bij de kleuters. Ook een bedankje voor
Anita voor het maken van de foto’s.

Groep 1/2: schoonmaakhulp gezocht
Eerder deden we in de Esselyckerwijs al een oproepje voor hulp bij
het schoonmaken van de kasten en kleutermaterialen. Inmiddels
heeft een aantal ouders zich op de lijst ingetekend, maar meer hulp
is zeker welkom. U kan helpen onder schooltijd. Dit hoeft niet per se
een hele ochtend of middag te zijn, een uurtje kan natuurlijk ook. In
de hal op ons prikbord hangt een intekenlijst hiervoor. U kunt ook
spullen mee naar huis nemen om schoon te maken.
Alvast bedankt.
De kleuterjuffen
Belangrijke data voor de komende tijd

27 juni 2016 t/m 1 juli 2016
29 juni 2016
29 juni 2016
1 juli 2016
4 juli 2016
6 juli 2016
8 juli 2016
11 juli 2016 t/m 19 augustus 2016

www.esselyckerwoude.nl

10-minutengesprekken
Circusvoorstelling groepen 1 en 2
Schoolfotograaf (intekenen bij kleuters)
Feest: Esselyckerwoude 40 jaar!
Uitwisseling groepen
Afscheidsmusical groep 8 voor genodigden
Studiedag: alle leerlingen vrij
Zomervakantie

esselyckerwijs@gmail.com

