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Stem op Mohanad!
Mohanad (groep 6) heeft zich opgegeven
bij de Gemeente Amstelveen om kinderburgemeester te worden. Na het schrijven van een goede brief is hij uitgenodigd
om een presentatie te houden. 7 kinderen mochten op woensdag 31 mei een
presentatie houden op het gemeentehuis
over zichzelf en waar ze voor staan. Het
goede nieuws is dat Mohanad door is
naar de volgende ronde, samen met
twee andere kinderen. Hij vindt het belangrijk dat alle kinderen gratis mogen
sporten. Sporten is belangrijk en gezond!
Wij willen alle ouders en kinderen vragen
om op Mohanad te stemmen, want wie
de meeste stemmen krijgt van de drie
wordt de nieuwe kinderburgemeester.
Het is vandaag de laatste dag, u kunt tot
00.00 uur vannacht stemmen.
Wij stemmen ook!
Veel succes, Mohanad!
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Gezonde traktaties
Oproep sportdag

Bijlage:
Flyer Social Media

Belangrijke data
Datum

Activiteit

Wo. 7 juni

Verkiezing kinderburgemeester

Ma 12 juni

Start afname CITO, groep 3 t/m 7

Ma 12 juni

Koffieochtend thema: Social Media

Wo. 14 juni

Sportdag, groep 1 t/m 8
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Slotfeest
Vrijdag 30 juni is er weer een slotfeest op het plein van obs de Pioniers. Het feest begint om 16.30 uur en eindigt
om 20.00 uur.
Het thema van dit schooljaar is dieren. Groep 1 en 2 gaan het hebben over kriebeldiertjes, groep 3 en 4 over
huisdieren, groep 5 en 6 over waterdieren en groep 7 en 8 over oerwouddieren.
Op woensdag 7 juni hangen er weer intekenlijsten op de deur bij de groepen. U kunt zich opgeven om lekkere
hapjes te maken, te helpen bij het bemannen van de verschillende kraampjes en/of te helpen bij het opruimen
aan het eind van het feest (20.00 uur).
Dit jaar is er een loterij. Er kunnen prachtige prijzen gewonnen worden.
De trekking van de loterij is om 19.45 uur.
Zijn er ouders die misschien een prijs beschikbaar willen stellen voor de loterij? Deze ouders kunnen contact
opnemen met de slotfeestcommissie. In de slotfeestcommissie zitten Pim Braams, Vera Lagerwaard, Suus Beelen, Monique Zijlstra, Natascha Molleman, Eva Driessen en Annemarie Stuyver.

Dringende oproep voor hulp voor de sportdag op
woensdag 14 juni 2017
Om deze dag succesvol te laten verlopen vragen wij om uw hulp. Op dit moment hebben wij
32 aanmeldingen binnen gekregen. Wij hebben echter 40 ouders of andere familieleden
nodig.
Wij hopen dat u zich nog op wilt geven zodat deze sportdag door kan gaan.
Bij voorbaat dank, de sportdagcommissie.
Ja , ik wil graag helpen bij de sportdag op woensdag 14 juni 2017
Bij voorkeur in
O de onderbouw (groep 1 – 4)
O de bovenbouw (groep 5 – 8)
O ik heb geen voorkeur
Naam:……………………………………………………………………………………
Naam kind(eren):………………………………………………………Groep(en):……………….
O

Ik ben in het bezit van Cios, Alo met aantekening zwemmen of
KNBRD diploma in combinatie met een EHBO diploma en wil helpen met toezicht houden bij het zwemgebeuren. (U kunt dan geen groepje begeleiden)
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