Vrijdag 10 juni 2022

Nieuwsbrief

38e jaargang

Juf Aliejan
Aan het einde van dit schooljaar gaat
juf Aliejan met pensioen. Zij is al 41
jaar een vaste waarde van ons team,
van onze school en een warme, lieve
juf voor vele kinderen geweest!
Aan het begin van dit schooljaar
hebben wij haar 40-jarige jubileum gevierd. Ook haar
afscheid laten we uiteraard niet ongemerkt voorbij gaan. U
bent van harte uitgenodigd om juf Aliejan gedag te zeggen
tijdens de receptie op 13 juli aanstaande. De receptie start
om 15:30 uur en duurt tot 17:00 uur. Er is een hapje en
een drankje. Tijdens de ”juffendag”, donderdag 7 juli,
nemen de kinderen afscheid van juf Aliejan. Deze receptie
is dus uitsluitend voor (oud-) ouders en verzorgers die juf
Aliejan nog even gedag willen zeggen.

Maksym en Diana
We hebben vorige week afscheid genomen van Maksym en Diana. Zij zaten in groep 6 en
in groep 3. Sinds deze week zijn Maksym en Diana gestart op basisschool Stap voor Stap
in Elst. Daar heeft de Gemeente Overbetuwe speciaal voor Oekraïense kinderen een klas
ingericht met een Oekraïense juf. Dat is voor hen fijn: dan kunnen ze in hun eigen taal
communiceren. Wij zijn blij dat we ze een beetje op gang geholpen hebben bij ons op
school en wensen hen een mooie toekomst, waarin hopelijk hun dromen uit komen.

‘Wandeleendaagse’
Bericht van de Kersenfeestcommissie:
Zoals jullie wellicht hebben vernomen zijn wij ons uiterste best aan
het doen om dit jaar het Kersenfeest in Driel weer te organiseren
als vanouds. Helaas zijn wij tot de conclusie gekomen dat wij het
niet voor elkaar krijgen om dit jaar alle facetten van het dorpsfeest
in volle glorie te laten plaatsvinden.
De avondwandelvierdaagse is er hier één van. Helaas hebben wij
door een te kort aan vrijwilligers moeten besluiten de
wandelvierdaagse te verkorten naar een ‘wandeleendaagse’. Dat wil zeggen dat wij op
vrijdag 1 juli een wandeltocht van 5 KM organiseren met een feestelijk onthaal zoals
jullie dat van ons gewend zijn.
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Nr. 12

18.30 – 19.00 uur
20.00 uur

Start wandeltocht vanuit de tent
Vertrek feestelijke stoet vanaf RKSV Driel richting de feesttent

Inschrijven:

Maandagavond 27 juni 19.00-19.30 u of dinsdag 28 juni 19.0019.30 u.
Geen
Bij de feesttent

Inschrijf kosten:
Waar:

Vriendelijke groet,
De kersenfeestcommissie

Hieper de piep hoera!!
De komende tijd zijn er een aantal ‘Meeuwenbergers’ jarig. Alvast van harte
gefeliciteerd allemaal! Wij wensen jullie een supergezellige, en onvergetelijke
verjaardag!
Sven
Joyce
Finn
Yara
Devin
Laurie

4
5
5
8
6
5

jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar

Daniël
Niek
Bodi
Liam
Fleur
Dylan

10 jaar
11 jaar
6 jaar
9 jaar
11 jaar
7 jaar

Lisanne
Mirthe

12 jaar
10 jaar

Datum

Activiteit

13 t/m 15 juni
16 juni
14 t/m 16 juni
17 juni
21 juni
22 juni
24 juni
27 juni t/m 1 juli
1 juli

Kamp groep 6 & 7.
Leerlingen groep 6 & 7 zijn vrij.
Kamp groep 8.
Leerlingen groep 8 zijn vrij.
Schoolreisje groep 1 t/m 5.
Uitgifte 2e rapport.
Studiedag. Alle kinderen zijn vrij.
Spreekweek
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Kom jij ook naar de wandel 1-daagse?
Wanneer:

Vrijdag 1 juli

‘s Avonds tussen half 7 en 7 uur bij de feesttent.
Op deze vrijdag komt iedereen in het rood

verkleed, heb jij ook nog iets roods liggen?
(Bijvoorbeeld een t- shirt, haarband,bril,pet…)
Om 20.00 uur (8 uur) komt iedereen aan bij de
voetbalvelden en lopen we samen met de
muziekband naar de feesttent.

Leuk als jij er ook bent!

Vraag even thuis of op school waar je je kunt
inschrijven.
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