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Ja, de laatste weken zijn aangebroken
van dit schooljaar. De laatste Cito’s zijn
afgenomen. Groep 8 is druk bezig met de
musical. En over vijf weken sluiten we de
deur!
We genieten van de laatste weken met
‘onze’ kinderen en gaan een gezellige tijd
van maken.
Groet!
Phyllis Touw
Directeur Gelderlandschool

Margedagen
Op donderdag 15 juni zijn alle kinderen
van de groepen 1 t/m 8 vrij. De
leerkrachten hebben een studiedag!
Vrijdag 7 juli voor de zomervakantie is
de school gesloten.

Op de Gelderlandschool hebben wij geen
continurooster. Daar hebben we goede
redenen voor die we u kunnen vertellen.
Wij horen dat bij de ouders van de
Gelderlandschool vragen zijn over die
redenen. Daarom nodigen wij alle ouders
met vragen hierover uit om op de
ouderochtend 8 juni om 8:30 uur aan te
sluiten. U kunt al uw vragen stellen aan
Phyllis, de directeur en aan Natasja
Petersen (oudercoördinator).

Dus:

Donderdag 8 juni 8:30 uur
in het ronde lokaal:
Continurooster, waarom
niet op de
Gelderlandschool? Stel al
uw vragen hierover!

2e Pinksterdag
Maandag 5 juni is de school gesloten
vanwege 2e Pinksterdag.
Wij wensen u een fijn lang weekend

Continurooster? Hoe werkt dat?
Beste ouders, de Rosaschool heeft
aangegeven dat zij volgend schooljaar
gaan starten met een continurooster. In
het kort betekent dit dat alle kinderen
verplicht overblijven met een korte
pauze tussen de middag. De school gaat
hierdoor eerder uit.

Zomerschool, LEUK!
Deze zomer voor het eerst is er weer
Zomerschool voor de kinderen van de
Rosaschool en de Gelderlandschool. Dat
betekent dat de eerste twee weken van
de zomervakantie voor de kinderen heel
veel activiteiten worden georganiseerd.
Binnenkort ontvangt uw kind een brief
hierover. U kunt het strookjes invullen
en inleveren bij de administratie.

Nieuw plein? Leuk! Wat een troep!
Wat zijn we trots op ons nieuwe plein. De
kinderen spelen er heerlijk en ook na
schooltijd zien we veel ouders en
kinderen nog lang daar zitten en spelen.
Dat is fijn om te zien.
Helaas ligt er iedere ochtend erg veel
troep. Na het spelen van de kinderen en
rondhangen van oudere jeugd in de avond
staan de juffen en meesters iedere
ochtend al dat afval op te rapen.

U helpt ons enorm door uw kind te vragen
afval in de prullenbak te doen. Dan
zorgen we met elkaar dat het plein zo
mooi blijft!

We gaan mailen!
Op dit moment geven we o.a. de
nieuwsbrief nog met uw oudste kind mee
naar huis. Vanaf volgend schooljaar
krijgt u de nieuwsbrief per mail thuis.
Ook andere brieven gaan we per mail aan
u verzenden. Dit is veel beter voor ons
milieu. Ook denken we dat de brieven
beter thuis aankomen.
BELANGRIJK!
1. Hebben wij uw goede mailadres?
Wijzigingen graag doorgeven aan
Astrid.
2. Heeft u geen mail, dan krijgt u de
brieven gewoon op papier. Geeft u
dit zelf door aan Astrid?
3. Binnenkort
ontvangt
testmail van Astrid

u

een

Bezoek museum Nemo door de groepen
6, 7 en 8
Op donderdag 18 mei zijn we met groep
6, 7 en 8 naar science museum Nemo in
Amsterdam geweest. Het bezoek aan
Nemo sloot goed aan bij de thema’s die
we dit schooljaar in groep 6, 7 en 8
hebben gehad.
Zo hebben we heel veel proefjes gedaan,
zoals: hoe je stroom door water kan
laten gaan, hoe je een raket kan maken,
hoe je water kan tegenhouden, hoe je
jezelf kan optillen met katrollen, hoe je
jezelf in een lift omhoog draait, hoe je in
een zeepbel kan staan, enz. enz.. Er
waren
ook
verschillende
tentoonstellingen, zoals over de ruimte.
En er was een demonstratie van een
kettingreactie.
Er was zoveel te zien, te doen en te leren
dat iedereen het heel erg jammer vond
dat het alweer tijd was om terug te gaan
naar school.
We vonden het een heel leerzame en
leuke dag en we zouden nog wel vaker
willen. Jammer dat het zover weg is,
want het was meer dan een uur rijden
met de bus.
Nemo is TOP!

Voor leerlingen met een Ooievaarspas
Ook volgend schooljaar krijgt u een
Schoolspullenpas van Leergeld Den Haag
voor uw kinderen van 4 tot 18 jaar.
U hebt wel een Ooievaarspas nodig
hiervoor.
Deze Schoolspullenpas heeft een waarde
van € 50,- .
Eind mei/begin juni krijgt u het
formulier thuis.
1. Goed kijken of de informatie
klopt.
2. Zet een handtekening en stuur
het formulier weer terug.
Na een paar weken krijgt u de
Schoolspullenpas in de brievenbus.
Denk eraan om de pas te activeren
Pas daarna kan de pas gebruikt
worden bij de aangesloten winkels van
Albert Heijn, AJ Sports, Aktie
Sport, Bruna, Free Kick Sport,
HEMA, Paagman en Perry voor het
aanschaffen van schoolspullen.

Lessen in gezonde voeding
Groep 6 heeft dit schooljaar een paar
gastlessen gehad van studenten van de
Haagse

Hogeschool

voor

voeding

en

groep

7)

diëtetiek.
We

hebben

(samen

met

smaakproefjes gedaan, er is gepraat over
gezond ontbijten en lunchen en we
hebben geleerd wat de schijf van vijf is
en wat wel en niet zo gezond is.
Op 30 mei was de laatste les. De
kinderen hebben stencils met allerlei
gezonde
en
lekkere
recepten
meegekregen.
We vonden de lessen heel leerzaam en
leuk, maar het proeven was ook lekker.

Meer informatie?
www.leergelddenhaag.nl

Zingen voor Vaderdag
Dinsdag 13 juni zingen de leerlingen van
de groepen 1, 2 en 3 de vaders toe voor
Vaderdag. Hierbij nodigen wij dus alle
vaders van deze kinderen uit op dinsdag
13 juni om 17:30 uur!

Wijzigingen schoolmelk
Goed
nieuws!
Schoolmelk
wordt
goedkoper na de zomervakantie.
De overheid wil kinderen stimuleren om
gezond te eten en te drinken en daarom
wordt de subsidie op schoolmelk
verhoogd.
Wij hopen u binnenkort meer informatie
hierover te geven.
Na de vakanties wordt er op maandag en
dinsdag geen melk meer geleverd. De
houdbare vakantiemelk verdwijnt!
LET OP:
Woensdag 23 augustus is de eerste dag
na de vakantie waarop uw kind weer melk
krijgt!!

Gebruik van het toilet na schooltijd
Als uw kind op het schoolplein blijft
spelen na schooltijd dan is dat natuurlijk
fijn!
Helaas kunnen de kinderen na schooltijd
niet meer naar binnen om te plassen.
Zodra de leerlingen vrij zijn worden de
toiletten en lokalen schoongemaakt voor
de volgende dag.

