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Stamgroepen 
 
Vandaag ontvangt u de namenlijst van de stamgroep waarin uw kind volgend schooljaar zal              
starten, met daarbij de namen van de leerkrachten. 
U kunt erop vertrouwen, dat deze groepsindeling met grote zorgvuldigheid is           
samengesteld. 
Volgende week gaan we met de kinderen denken over een naam voor hun stamgroep.  

Maandviering groep 7 

Volgende week vrijdag, 9 juni, is de maandviering van groep 7. We willen iedereen hiervoor van harte uitnodigen.                  

We zullen om 13.45 uur beginnen.  

Diploma’s 

Groep 4 heeft al 4 tafeldiploma kanjers: 
Nils, Storm, Tijn en Thijs. 
 
De jongens kennen de tafels van 1 tot en met 6 en de tafel van 10! 
Er volgen er spoedig meer, wedden? 
 

Nieuws van het kleuterplein 
 

We zijn deze week gestart met het thema ‘De Winkel’. We hebben twee extra ontdekhoeken gemaakt rondom het 

thema. In de gang is een schoenenwinkel en in het lokaal van groep 2 is een boekwinkel.  

Vanaf deze week zijn Thomas en Francis iedere dag op school. Ze zijn 4 jaar geworden, nog van harte gefeliciteerd. 

Jólie en Stan komen deze week nog een keer kijken.  

We hebben op dit moment voldoende schoenen en schoenendozen. Bedankt voor het sparen. We zijn nog wel op 

zoek naar foldertjes van supermarkten. Wilt u deze bewaren en meegeven aan uw kind? 
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De afsluiting van het thema zal zijn op donderdag 15 juni om 14.15 uur. U bent weer van harte uitgenodigd hiervoor. 

We merken dat de kinderen het heel fijn vinden als hun vader/moeder/opa/oma/oppas/enz. komt kijken.  

Wist u dat: 

- de tand van Emma-Lynn  heeeeel erg los zat en dat Bibi haar even geholpen heeft om deze eruit te trekken? 

Bijbelverhalen 
 

Thema: Niet te stoppen  

Handelingen 4: 1-22, 4: 32-37 en 5: 17-26  

Petrus en Johannes hebben een verlamde man beter gemaakt en ze vertellen bijzondere verhalen over God. Heel 

veel mensen komen naar ze luisteren. Maar de priesters en de tempelwacht vinden het niet goed. Zij willen dat 

Petrus en Johannes stoppen met hun werk en laten ze gevangen zetten. Zou hun verhaal daarmee afgelopen zijn? 

 

Verhalen:  

Petrus en Johannes worden gearresteerd, Handelingen 4:1-22  

Het leven van de gemeente, Handelingen 4:32-37  

De gevangenis is leeg, Handelingen 5:17-26 

 

Verjaardagen 
 

De jarigen van deze week zijn: 

 

29 mei Dani Jansen groep 6 10 jaar 

30 mei Timo Steggink groep 4 8 jaar 

31 mei Liv van Aartsen groep 1 5 jaar 

1 juni Quinten Schmal groep 5 9 jaar 

2 juni Valentina Bulters groep 1 5 jaar 

4 juni Jólie van Driel groep 1 4 jaar 
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