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Nieuws van de AC
AC-leden gezocht!

De activiteitencommissie van De Wegwijzer is nauw betrokken bij nagenoeg
alle leuke activiteiten voor onze kinderen. Van Sinterklaas tot alles rond Kerst
en van Pasen tot Zomerfeest mogen wij mede-organiseren. Ontzettend leuk!
Om dit allemaal goed te kunnen doen en omdat wij nieuwe input enorm fijn vinden, zouden we graag wat nieuwe
leden erbij willen. Wij vergaderen ongeveer eens per 6-8 weken in de avond (koffie en thee aanwezig!). Verder zijn wij
uiteraard bij de activiteiten zelf ook zoveel mogelijk present.
Wil je graag met ons meedenken over de activiteiten of eens een vergadering bijwonen? Laat het even weten aan
Maaike (moeder Yfke en Jelte) of juf Wil.

➢

Avondvierdaagse

De Avondvierdaagse start dit jaar op maandag 4 juni en de intocht is dan op donderdagavond 7 juni. Deze
week geven wij de aanmeldstrookjes met de kinderen mee. Deze dan graag uiterlijk woensdag 30 mei
weer inleveren op school.
Op deze aanmeldstrookjes kunt u aangeven of u voor de kinderen een drankstop wilt verzorgen langs de
route. Ook kunt u aangeven of u zelf meeloopt met uw kinderen of dat u heeft geregeld dat er een andere
volwassene meeloopt. De leerkrachten vinden het nl. leuk om een keer mee te lopen als extra wandelaars omdat zij
de kinderen en ouders dan ook eens in een andere setting meemaken en om te laten zien dat we als school bij elkaar
horen. De verantwoordelijkheid en de toezichtplicht ligt bij u als ouder.

Het zijn altijd weer een paar mooie avonden waarop zeker tijdens de drankstop mooie gesprekken ontstaan tussen
zowel kinderen als ouders.
De ouders en/of begeleiders kunnen een routeboekje krijgen via de school of zij kunnen dit ophalen bij de starttafel.
De parkoersen zijn dit jaar iets anders ingedeeld: maandag gaat de 10 km naar het Streekbos, dinsdag gaan alle
afstanden een stukje door Sprookjes Wonderland en woensdag door het Buitenmuseum 😊
➢ Zwemmen
Op maandag 4 juni a.s. is het weer een zwemdag en niet zomaar een zwemdag. De
kinderen gaan ‘survival’ zwemmen! Lees het verzoek van het zwembad hieronder.
Hierbij verzoeken wij u om uw zoon / dochter de eerstvolgende schoolzwemles op maandag 4 juni 2018 de volgende
kledingstukken mee te geven om het survival zwemmen op een leuke en leerzame manier mogelijk te maken:
- shirt met korte mouwen
- korte broek
- waterschoenen
- plastic tas
Deze kledingeisen zijn voor zowel de beginnende als de gevorderde leerlingen. Wij hopen op uw medewerking en
wensen uw zoon / dochter veel plezier toe bij het survival zwemmen.

De volgende zwemdata zijn: maandag 18 juni en de laatste keer is dan op maandag 2 juli is dan de laatste zwemdag
voor dit schooljaar. Dit zijn gewone zwemlessen 😉

➢

Yoga

Yoga en contact maken met de natuur. Eindelijk kon Yoga juf Audry met de kinderen naar buiten.
De zonnegroet, met blote voeten op het grasveld, ademhalingsoefeningen :grasprietjes blazen,
dansen in de zon, in de wind en dan ...... stilte, "luister naar de vogels".
En wat konden ze stil zijn …!
Een groet van Yoga juf Audry, Yoko 🐰 en Tikketje 🐦

Heeft u de enveloppe die vorige week met de kinderen is meegegeven al ingeleverd? Dank
daarvoor!

➢
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Agenda
Avondvierdaagse
Survival zwemmen
Extra weekend vrij

ma 4 t/m do 7 juni
maandag 4 juni
Vrij 8 juni en maandag 11 juni

