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Aan de ouders / verzorgers,
M(edezeggenschaps)R(aad)-verkiezing.
Beste ouders,
Vanaf vandaag kunnen jullie stemmen op de kandidaat die jullie
voorkeur geniet zitting te nemen in de MR van onze school. De
stemming sluit donderdag 6 juli.
Veel meer dan een druk op de knop is niet nodig jullie stem uit
te brengen.

http://www.thesistools.com/web/?id=538781
Namens de MR, maar vooral namens de kinderen, bedankt voor het stemmen!
Vriendelijke groeten,
MR Kardinaal de Jongschool.
Logopedie.
Maandag 3 juli is er logopedie controle bij de kleuters. De ouders van de kleuters die het betreft
hebben hiervan bericht gekregen.
Kleuters vrij.
Maandagmiddag 3 juli hebben de kleuters vrij ivm de musical op dinsdagmiddag 4 juli.
Zie info hieronder bij : Musical
Verjaardag juf Hanneke.
Dinsdagochtend 4 juli viert juf Hanneke haar verjaardag met groep 3.
Musical.
Spannend… spannend… Volgende week is het zover!
‘Herrie op het eiland!’ Groep 8 heeft hard gewerkt om volgende
week 3 voorstellingen te gaan geven.
Maandagmiddag 3 juli 13.30 uur: generale repetitie voor
groep 8 KdeJ 2015-2016.
Dinsdagmiddag 4 juli 13.30 uur: kinderen, leerkrachten en
OV KdeJ.
De kinderen van groep 1/2 zijn op maandagmiddag vrij, zodat ze op dinsdagmiddag naar de
Boeg kunnen komen om naar de voorstelling te kijken. De kinderen zijn vanaf 13.00 uur welkom
in de sportzaal in de Boeg. Jonge kinderen graag tot de zaal brengen. De weg wordt er wel
gewezen en juf of meester is daar al aanwezig. De voorstelling begint om 13.30 uur en zal rond
14.45 uur zijn afgelopen. De kinderen van groep 1/2 blijven in de zaal zitten en kunnen daar
worden opgehaald.
Dinsdagavond 4 juli 19.30 uur: ouders groep 8 en andere genodigden.
Zaal open 19.00 uur. Aansluitend een barbecue voor de kinderen van groep 8 en hun ouders op
de Kardinaal de Jongschool.
Allen een fijne voorstelling toegewenst en groep 8 veel suc8!

Bezoek eendenkooi en bibliotheek groep 4/5;
Donderdag 6 juli gaat groep 4/5 een bezoek brengen aan
de Eendenkooi. We vertrekken om ongeveer 10.00 uur van
school, en de kinderen zijn rond 12.00 uur weer thuis. Ze
gaan rechtstreeks vanaf de Eendenkooi naar huis, dus het
kan iets eerder of later zijn. Wilt u uw kind op de fiets naar
school sturen? Ook ben ik nog op zoek naar een hulpouder
voor deze excursie. Opgeven bij juf Els.

Afgelopen dinsdag is groep 4/5 naar de bibliotheek geweest voor het vakantielezen. Ze hebben
een mooie tas met boeken meegekregen. Deze boeken mogen ze in de vakantie lezen. Na de
vakantie mogen deze boeken weer mee naar school, zodat ik ze allemaal tegelijk weer bij de
bibliotheek in kan leveren. Dus graag de boeken in de eerste schoolweek weer inleveren bij juf
Els. Alvast bedankt en veel leesplezier!
Jarig.
Donderdag 6 juli is Juf Sandra jarig. Wij wensen haar een heel fijne
verjaardag.
Meester Radboud & meester Joop Afwezig.
Donderdag 6 juli zijn meester Radboud en meester Joop afwezig ivm
een bijeenkomst van de BMS over nieuwe opzet leerlingzorg op de
scholen.
Laatste schooldag: 7 juli.
Vrijdag 7 juli is de laatste schoolochtend voor de kinderen. Om 12:00 uur begint voor hen de
zomervakantie. Graag willen we alle kinderen, ouders , hulpouders , leden van de
oudervereniging en medezeggenschapsraad hartelijk danken voor de hulp en inzet in het
afgelopen schooljaar.
En nog een speciaal woord van dank aan alle sponsoren voor hun grandioze bijdrage aan ons
schoolfeest.
Namens ons allemaal een heel fijne en zonnige vakantie en tot ziens in het nieuwe schooljaar op
maandag 14 augustus.
Zomervakantie.
Van maandag 10 juli – t/m vrijdag 11 augustus is het zomervakantie.

Buitenschoolse info:
Amelander Avond Vierdaagse
Nog een paar dagen en dan is het grote zomervakantie!!
Weet jij al wat je in de vakantie gaat doen? Wij hebben wel een ideetje
voor je!
Loop mee met de Amelander avondvierdaagse! Op maandag 10 juli t/m
donderdag 13 juli kun je elke avond samen met je ouders of vriendjes en
vriendinnetjes een leuke route lopen door één van de dorpen.

Kom je ook?!
Maandag 10 juli t/m donderdag 13 juli wordt de Amelander avondvierdaagse weer gehouden.
Elke avond kunnen routes gelopen worden van 5 of 10 km. De kinderen kunnen weer met behulp
van een T-shirt sponsorgeld ophalen of gewoon meelopen. Aan het einde van de week krijgen zij
een medaille of vaantje ter herinnering aan deze mooie prestatie.

Tri-Ambla Junior.
Op zaterdag 9 september wordt voor de 12e keer de Tri-Ambla
Junior georganiseerd door Stichting Sportpromotie Ameland.
Een echte (cross) triatlon met zwemmen in het zwembad van
Klein Vaarwater en fietsen en lopen over deels onverhard
parcours door de Vleijen.
De feestelijke finish is bij de Molen in Nes.
Het is een sportevenement voor iedereen waarbij meedoen en plezier voorop staat en de
afstanden zo gekozen zijn dat het voor alle kinderen goed te volbrengen is. (zie bijlage)
Opgeven:
> Opgeven via het antwoordstrookje. Deze kan je mailen naar info@tri-ambla.nl
> Info via Casper vd Kamp 06 - 46351852 via info@tri-ambla.nl
>Inschrijven voor de Tri-Ambla Junior op 9 september moet je zelf doen via de website:
www.tri-ambla.nl en kan t/m 1 september aanstaande maar vol=vol .
>Een fietshelm is verplicht (kan geleend worden)
Kindermarkt.
Op maandag 7 augustus organiseert Dorpsbelang Nes een gezellige kindermarkt voor kinderen
op Ameland op het kerkplein in Nes. De markt begint om 9:30 uur en duurt ongeveer tot 15:00
uur. Voor verder info zie bijlage.
Strandmiddag.
In de zomervakantie, op woensdag 19 juli, organiseert SCW Ameland i.s.m. de Amelander
juttersvereniging een strandmiddag voor de jeugd van 11:45 u – 16:15 uur.
Voor verder info zie bijlage.



