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Dinsdag 30 augustus gaan wij op schoolreis!
Sta neus aan neus met ijsberen, bespied de unieke witte leeuwen vanuit de uitkijkpost en
wandel door het Expeditie Berenbos en onder de slingerende orang-oetans door. Bezoek de
zeeleeuwenshow Elements en hang zelf rond in RavotAapia, de grote speeljungle.
Dinsdag 30 augustus is onze jaarlijkse schoolreis. We gaan met de groepen 1 t/m 7 op
naar het Ouwehands Dierenpark in Rhenen. We worden gehaald en weer thuisgebracht
door bussen. We vertrekken om 8.30 uur en verwachten terug te zijn om 18.00 uur.
Om de entree en de bussen te kunnen betalen vragen we u z.s.m. uw schoolreisbijdrage
van €28,50 per kind te voldoen.
U kunt dit overmaken op rekeningnummer NL 22 RABO 0350 2231 06 t.n.v. obs
Mildenburg. Graag de naam van uw kind en de groep waarin uw kind zit erbij vermelden.
Ook kunt u het contant aan Esther de Fuijk betalen.

Meenemen voor schoolreis:
1. Lunchpakket
2. Max. 5 euro
3. Genoeg hapjes en drinken
voor de lange dag
Denk aan medicijnen tegen
wagenziekte en meldt dit bij
de leerkracht i.v.m. een
plekje in de bus.
Natuur en techniek
Elke eerste woensdag van de maand zullen de lessen grotendeels in het teken
staan van natuur en techniek. Dit als voortzetting van het traject natuur en
techniek waar wij in maart 2016 mee gestart zijn via de geslaagde
projectweek. Tevens gaan wij verder met fase twee van het schoolplein.
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Gymnastiek en zwemmen.
Voor het komende schooljaar het volgende
gym- en zwemrooster:
maandag:
08:30 - 09:15 groep 3/4 en groep 6/7 (aparte gymles van juf Denise)
09:15 - 10:00 groep 5/6
10:00 - 10:45 groep 8
donderdag:
13:00 - 13:45 groep 5/6
13:45 - 14:30 groep 6/7
14:30 – 15:15 groep 8
Groep 3/4 krijgt één keer in de twee weken zwemles op donderdag
van 08:30 – 10:15 uur. (In de even weken van de jaarkalender). De
eerste zwemles voor hen zal zijn op donderdag 25 augustus

Informatie avond:

De schoolbibliotheek zal op vrijdagmiddag van 13:00 tot
15:15 open zijn. De leerlingen gaan allemaal onder
schooltijd naar de bibliotheek. Zij kiezen dan een boek voor
op school en een boek voor thuis. Wilt u er samen met uw
kind op letten dat zij regelmatig het boek van thuis
meenemen om te ruilen. De boeken van de zomervakantie
graag ook weer zo spoedig mogelijk inleveren.
Alvast bedankt!

Dinsdag 6 september is er de
jaarlijkse informatie avond
voor de ouders. Op deze avond
wordt u ingelicht over het
reilen en zeilen van het huidige
schooljaar.
19:30 - 20:30 gr. 1 t/m 4
20:30 – 21:30 gr. 5 t/m 8

