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Datum
21-05
21-05
23-05
28-05
28-05
28-05
30-05
31-05

Groep
4
aangemeld
stemmen
ouders
7
SAR
1 t/m 8
1 t/m 8

Activiteit
bijenles in de Pluktuin
start avondvierdaagse
stembureau Blinkerd
inloop spreekuur SKT
dode hoekles
20.00 schooladviesraad
vrij
vrij

Nieuwe leerlingen
In de afgelopen periode is James van der Kruk
nieuw gekomen in groep 1A en Joshua George
Ogunmwonyi in groep 1B. Van harte welkom en we
wensen jullie een hele fijne tijd toe op De Blinkerd.
Van school
In de meivakantie zijn Lusine Azatjan uit groep 7A
en Gillian Pronk uit groep 7B verhuisd. Wij wensen
hen alle goeds toe op hun nieuwe school en in hun
nieuwe woonomgeving.
Hemelvaartsweekend
In verband met het Hemelvaartsweekend is er geen
school op donderdag 30 en vrijdag 31 mei.
De school begint dan weer op maandag 3 juni.
Afwezig
Evert van den Bos is afwezig op woensdag 22 en
29 mei en op donderdagmiddag 23 mei.
Excursies
Dinsdag 21 mei gaat groep 4 naar de Pluktuin voor
een Bijenles. Een leuke les toegewenst.

Avondvierdaagse
Van dinsdag 21 mei t/m vrijdag 24 mei wordt de
avondvierdaagse in Monster gelopen. Veel
kinderen van onze school doen weer mee. Heel
veel plezier en hopelijk mooi weer.
Stembureau in De Blinkerd
Donderdag 23 mei is er een stembureau voor de
verkiezingen ingericht in het lokaal bij de
kleuteringang aan de kant van de tennisbanen.
Inloopspreekuur Sociaal Kernteam Westland
Dinsdag 28 mei is er van 8.30 uur tot 9.30 uur weer
een inloopspreekuur van het Sociaal Kernteam
Westland in de spreekkamer grenzend aan de
centrale hal.
Dode hoekles
Dinsdag 28 mei krijgt groep 7 een dodehoek les. De
kinderen ervaren dan wat een chauffeur wel en niet
ziet vanuit zijn vrachtwagen. Er komt dan ook een
vrachtwagen voor de school te staan en de
kinderen kunnen dan op de plek van de chauffeur
plaatsnemen. Zo kunnen zij ook leren wat te doen
als zij in het verkeer te maken krijgen met een
vrachtwagen en rekening houden met de
(on)mogelijkheden van de chauffeur.
Dit zijn de mededelingen voor de komende week.
Mede namens de collega’s, met vriendelijke groet,
Evert van den Bos

