Schooljaar 2018-2019

Koerier 16, 29 mei 2019

e-mail info@augustinusschool.nl
Website: www.augustinusschool.nl
e-mail ouderraad: or@augustinusschool.nl

Agenda:

30 en 31 mei
3 juni
10 en 11 juni
17 juni
17-21 juni
19,20,21 juni
19,20,21 juni
1 juli
4 juli
5 juli
5 juli
8 juli
11 juli
12 juli t/m 25 augustus

Hemelvaart
Engelse sportdag, groep 7
Pinksteren
Beeball, groepen 5 en 6
10-minutengesprek, op verzoek
Kamp groep 8
Leerlingen van groep1 zijn vrij
Kickball ,groepen 3 en 4
Musical groep 8
Zomeravondfeest
2e rapport
Slotviering in de Waaier
Laatste schooldag
Zomervakantie

Beste ouders en verzorgers,
Welkom: Damian. We wensen je een gezellige tijd op de Augustinusschool!

Renovatie kleutergebouw
Naast een mooie frisse hal, is nu ook de speelzaal
geschilderd en is een nieuw klimrek geplaatst. Het leuke
van dit klimrek is dat er steeds een nieuwe opstelling
mee kan worden gemaakt. Er zijn veel variaties mogelijk.
De juffen en kleuters zijn er blij mee. Lekker bewegen!

De avondvierdaagse
Afgelopen week was de avondvierdaagse in
Loosdrecht. Van de Augustinusschool liepen er
100 kinderen mee met de 5 km en bijna 40
kinderen liepen de 10 km. Het was prima
loopweer en de laatste avond is altijd extra
gezellig met muziek. Kortom, het was weer een
feest! Volgend jaar is de avondvierdaagse in
Loosdrecht van 25 t/m 28 mei. Ouderraad
bedankt voor de goede organisatie!

Doorlezen in de zomervakantie met de VakantieBieb
Jaarlijks blijven duizenden kinderen in de zomer doorlezen dankzij de VakantieBieb. Een
mooie ontwikkeling en bovendien erg belangrijk. Blijven lezen in de vakantie helpt namelijk
een terugval van het AVI-niveau voorkomen. De VakantieBiebapp biedt een brede selectie van maar liefst 50 e-books voor
het hele gezin. Bijvoorbeeld: Deze mop is top van Paul van
Loon, Met opa door Europa van Tamara Bos, Level 13, Game
Over van Esther van Lieshout en De Zevensprong van Tonke
Dragt. De VakantieBieb is een zomercadeautje van de
Bibliotheek en gratis te downloaden. Een lidmaatschap is niet
nodig. Voor kinderen opent de VakantieBieb op 1 juni. Vanaf 1
juli zijn ook de boeken voor volwassenen beschikbaar. De
VakantieBieb is geopend tot en met 31 augustus.

1e H. Communie
Zondag 26 mei hebben Valérie en Dredley
hun eerste Communie gedaan in de Waaier.
Het was een mooie mis waarbij de kinderen
in het middelpunt stonden. Zij zagen er mooi
uit.

Klassenindeling 2019-2020
Volgende week ontvangt u de koerier speciaal over de formatie van het nieuwe schooljaar.
We zijn al in een ver gevorderd stadium. De sollicitaties zijn afgerond. Enkele nieuwe
leerkrachten hebben zich aan onze school verbonden. Nu moeten we nog wat kleine details
afronden en daarna verschijnt de nieuwsbrief. Ook de nieuwe leerkrachten zullen zich in
deze koerier voorstellen.

.

