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Onze winkel—Rechtstreex
Iedere donderdag en vrijdag is op de VSO afdeling de winkel
open. Hier komen wijkbewoners en collega’s hun bestelling
ophalen die ze via de webshop van Rechtstreex gedaan hebben. Ook komt een aantal leerlingen van de VSO- afdeling de
bestelling ophalen van hun ouders.
’s Morgens komt de bestelling op een container binnen en de
leerlingen van middengroep A en middengroep C zorgen er
voor dat de bestelling per klant wordt klaargezet. Ze moeten
hiervoor veel dingen afwegen en soms werkzaamheden achter
de computer doen en natuurlijk de klanten helpen!

De leerlingenraad spaart nog steeds voor een leuk uitje
aan het eind van het vergaderjaar door middel van het
verzamelen van lege flessen. Doet u mee en geeft u
lege flessen mee naar school? Dan kunnen zij er met
elkaar een leuke dag van maken!
Bij voorbaat dankt de leerlingenraad u voor uw
bijdrage!

Nieuwsgierig geworden hoe het werkt? Ga naar
www.rechtstreex.nl. Wij zijn afhaalpunt 110-morgen(OudHillegersberg).

Op Hemelvaartsdag 30 mei &
vrijdag 31 mei
zijn alle leerlingen vrij !!
De Ouderraad organiseert een
extra koffieochtend op vrijdag
21 juni as.
U bent van 09.00—10.30 van
harte welkom!

Houdt u rekening met de juniweek?
Dan zijn alle leerlingen vrij van
maandag
2e Pinksterdag
10 mei
maandag
10 juni (tweede

pinksterdag)
t/m vrijdag
t/m vrijdag
14 juni.14 juni

SO
In de meivakantie is er onderhoud aan
het SO-speelplein gepleegd, o.a. zijn
de paden verhard waardoor de leerlingen hopelijk niet meer zo vuil worden tijdens het spelen.

Deze maand werken de groepen over het thema
“huizen”.
In samenwerking
met de woordenschat werkgroep
worden er nieuwe
woorden geleerd,
huizen gebouwd
en allerlei activiteiten georganiseerd rondom
huizen.

Er is mooi babynieuws te melden.
Juf Lieke en Juf Maaike Marsman zijn beiden in blijde verwachting van een baby. Nog even spannend of het een jongetje of een meisje
wordt. Ze blijven nog
werken tot aan de zomervakantie en gaan
daarna met verlof.

Op vrijdag 10 mei doen de Ernies, Dikkies en de Schakels
mee aan de sportdag op school. Dat wordt leuk, we hopen
op mooi weer zodat we dan de activiteiten buiten kunnen
doen.

Dinsdag 28 mei is weer een feestelijke maandafsluiting. Deze keer zijn de Koekiemonsters & de Dikkies
aan de beurt om er een feestelijk tintje aan te geven.
Op donderdag 9 mei doen de Gonzo’s mee aan het
schoolvoetbaltoernooi, er wordt al druk geoefend

VSO
Op donderdag 17 mei gaat Middengroep
D zeilen bij de Watersportvereniging Rotterdam, stichting Plons. We hopen natuurlijk op een zonnetje en een klein briesje
zodat het een heerlijke
dag op het water gaat
worden.

Donderdag 10 mei worden er
door meester Luuk weer certificaten uitgedeeld, dit is altijd weer
een spannend moment.

Van maandag 20 mei tot en met vrijdag 24 mei gaan alle
bruggroepen op kamp. Dit jaar gaan ze
naar kamphuis de Stoofpolder in Bruinisse, vlak aan het Grevelingenmeer.
Het thema is dan ook …. WATER! Er
staat ook een bezoek aan Neeltje Jans
gepland.

Bruggroep B werkt weer in de
schooltuin. De stekkies van de
munt zijn geplant, hoe lang zal het
duren voor de juffen hun verse
muntthee
kunnen drinken ?

Alle ramen van de praktijklokalen op
het VSO zijn voorzien van mooie belettering en stroken, nu hebben deze lokalen een mooie en professionele uitstraling.

Diverse leerlingen hebben creatieve vorming bij juf Eszter, daar maken zij deze
leuke figuren van wol.

