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DATA / ACTIVITEITEN
Mei
18
Luizencontrole
Schoolreis gr. 7 naar Duinrell
21
Pinksteren, leerlingen vrij!
30 t/m 1 juni Kamp gr. 8
Juni
5 t/m 8 Avondvierdaagse, inschrijven t/m 22 mei!!

Pinkstervakantie(tje)

JARIGEN
17 t/m31 mei
Groep:
1 B : Silvijn en Casper
1 C: Jilles
2 B: Kai
3 C: Emma en Duuk
4 B: Rick
4 C: Kaylinn, Claudia en Maartje
5 A: Romee en Jonathan
5 B: Steffi en Timo
6 A: Joanne
6 B: Indy
7 A: Tjeerd en Marwan
8 A: Teade en Chris

Afgelopen dinsdag zijn de groepen 1 t/m 6 op schoolreis
geweest.
Na wat opstartproblemen met de bussen……….. zijn
uiteindelijk toch alle groepen vertrokken
naar hun bestemming. De
kleutergroepen hebben zich vermaakt in Tuitjehoorn bij De Holle Bolle Boom, het Linnaeushof
kreeg bezoek van onze groepen 3 en 4 en de groepen 5 en 6 beleefde andere tijden in het
Archeon. Mooier weer konden we niet hebben, niet te warm en zeker niet te koud/nat! Een
foto-indruk kunt u vinden op onze Facebook pagina. Binnenkort hopen we ook de foto’s op de website te
kunnen zetten, nog even geduld!
Groep 7 gaat morgen op schoolreis naar Duinrell. Veel plezier allemaal!!
Misschien heb je het al gehoord? Merlijn Theaterprodukties brengt De musical de Grote Vriendelijke Reus naar het
boek van Roald Dahl heel binnenkort in theater de Luifel. Een musical met snoskommers, kinder-etende reuzen,
wonderoren, fropskottel, de Gote Vriendelijke Reus en een onweerstaanbare Sofie.
In deze musical propvol zang, dans en spel spelen 75 kinderen, jongeren en volwassenen van 6-56 jaar verdeeld over
2 verschillende casts. Juf Annette uit groep 4 speelt een hoofdrol als koningin maar ook veel
Bavinckschool kinderen van groep 3 tot en met groep 8 spelen, zingen en dansen mee als
eskimo, weeskind, prinses, dienstmeisje en veel andere rollen in prachtig kostuum en decor.
Kom je kijken?.
We spelen in theater de Luifel te Heemstede:
26 mei
15.00 uur
27 mei
12.00 uur en 15.30 uur
2 juni
15.00 uur
en 3 juni 12.00 uur en 15.30 uur
Kaarten kosten 12.50 per stuk en zijn te reserveren via: www.merlijntheaterprodukties.nl. Informatie over
workshops kunt u vinden op de website.

f

Sportfever heeft haar afspraken v.w.b. het overblijven weer eens duidelijk op papier gezet. In de bijlage vindt u he
document!
De Avond4Daagse gaat weer van start van 5 t/m 8 juni. Deze week heeft
iedereen een Digiduifje hierover ontvangen. Aanmelden kan t/m dinsdag 22
mei! Inschrijfformulieren zijn nog te
verkrijgen bij de administratie ( ze hangen
naast de deur van de administratie aan de
kachel).

