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Belangrijke data
11 t/m 14 juni
Avondvierdaagse

Beste ouders,
Op dit moment wordt er op school volop getoetst. De
leerlingen mogen laten zien wat ze hebben geleerd en de
leerkrachten kunnen daarmee weer hun plannen – ook
voor het komende schooljaar – aanpassen.
Ja, we zijn op school alweer bezig met plannen voor het
nieuwe schooljaar. Daar merkt u als ouder niets van, ook de
leerlingen niet. Zij zijn druk bezig met de laatste weken van
het schooljaar; die zijn niet alleen gevuld met allemaal
leerstof, maar ook met allerlei leuke activiteiten. Deze week
lopen we met de school de avondvierdaagse. Dat wordt
vast weer veel wandelplezier met elkaar! In deze
nieuwsbrief extra informatie hierover. Daarnaast zijn de
leerlingen van groep 8 volop bezig met het oefenen van de
eindmusical. We verheugen ons allemaal op een mooie
voorstelling. Tot die tijd genieten we samen van die leuke
laatste weken op school.

20 juni
MR-vergadering
26 juni
Studiedag
Alle leerlingen vrij
3 juli
Zomerfeest
8 juli
Musical groep 8
12 juli
Vanaf 12.00 uur vakantie!

Natasja Heuwer, directeur

Ziekmelden
Graag per app
(vóór kwart over 8)
op nummer 06 49 778 728.
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Nieuwe IB’er
Vanaf 1 juni is Joyce Snijders onze nieuwe IB’er. In principe is Joyce op
de dinsdagen en donderdagen op de school aanwezig. Joyce is
bereikbaar via het volgende mailadres: joyce@montwildzang.nl

Gezocht: nieuwe penningmeester
Zie jij voor jezelf een rol weggelegd bij de VOM? Heb jij je altijd
afgevraagd wat er allemaal beproken wordt en loop jij warm
van cijfers? Dit is het moment om de daad bij het woord te
voegen! Guido, de huidige penningmeester, verlaat na dit
schooljaar De Wildzang. De VOM is daarom op zoek naar een
nieuwe penningmeester!
Als penningmeester sta je ingeschreven bij de KvK, ben je medeverantwoordelijk voor de
zakelijke rekening en werk je onder de voorwaarden van de notariële statuten van de VOM.
Een penningmeester-VOM heeft de volgende kwaliteiten:
- affiniteit met financiën
- tijd en energie om regelmatig de koppen bijeen te steken
- secuur te werk gaan
- kunnen werken met Excel
- kennis opstellen begroting
- goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.
- relativeringsvermogen, geduld en is gemotiveerd
De opvolger wordt ingewerkt door Guido zodat de overdracht soepel kan verlopen.
Wie zichzelf als kandidaat ziet of meer informatie wil, kan contact opnemen met Guido
(penningmeester@montwildzang.nl) of Kim (vom@montwildzang.nl)
Schoolfoto’s
Maandag 27 mei zijn de leerlingen gefotografeerd op school. Dit heeft geresulteerd in
mooie portretfoto's en leuke groepsfoto's. Heeft u de klassenfoto's al zien hangen aan de
ingang van de klaslokalen?
De school heeft aan een paar hulpouders gevraagd het
afdrukken, de verkoop en de verdeling van deze foto's op zich te
nemen. Als alles volgens plan verloopt, krijgt uw kind deze week
een brief mee waarin staat waar u de foto's kunt bekijken en
bestellen. We houden de kosten zo laag mogelijk zodat iedereen
de mogelijkheid heeft de portretfoto van zoon/dochter te kopen.
Met de opbrengst van de verkoop willen we iets gaan doen waar
alle leerlingen iets aan hebben zoals het aanschaffen van
leesboeken of een sportdag volgend schooljaar!
U hoort zo snel mogelijk van ons! Sabrina, Yvonne en Kim.
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Avond4daagse

Van 11 tot 14 juni wordt in Lelystad voor de 49ste keer de Avondvierdaagse gelopen. Net als
elk jaar lopen er ook kinderen van De Wildzang mee. Vier avonden lopen we 5 kilometer. Dit
jaar lopen er 39 kinderen van de Wildzang mee samen met hun begeleiders. Zes kinderen,
uit groep A, lopen voor de eerste keer mee! Eén kind loopt mee voor haar tiende medaille!
Startpunt is de Agorahof, waarvandaan we elke avond een andere route zullen lopen.
Halverwege de route is er een pauzeplek waar hulpouders met drinken en wat lekkers klaar
zullen staan. De laatste avond lopen we vanaf de Atolplaza over de Kustendreef terug naar
de Agorahof. Daar zullen de kinderen hun welverdiende medailles ontvangen. Iedereen is
van harte welkom om onze avondvierdaagselopers tijdens de laatste avond aan te komen
moedigen langs de dreef, of op een andere dag langs de route. De routes kan je vinden op
https://www.a4dlelystad.nl/routes-en-rustplaatsen. Je kan de kinderen van de Wildzang
herkennen aan de gele shirts. We wensen alle kinderen veel loopplezier!
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Zomerfeest zoekt partytent voor zwoele zomeravond...
Op woensdag 3 juli organiseren OOG en VOM het jaarlijkse
zomerfeest! Het feest is van 17.00-19.30 uur.
De voorbereidingen zijn in volle gang want ook dit jaar willen we
het schooljaar afsluiten met een spetterende avond! Kruis de
datum alvast aan in de agenda, meer info volgt de komende
weken...
De grote partytent van het buurtcomité is dit jaar al verhuurd.
Om ervoor te zorgen dat al het meegebrachte lekkers
beschermd staat, zoeken wij nog 2 partytenten van +/- 3 m x 3
m.
Wie oh wie is zo lief zijn partytent uit te lenen?
Graag contact opnemen met Sabrina (mama van Ra'isha en
Shamayra), Guido (papa van Jasmine en Olivia), Desiree
(mama van India) of Kim (mama van Katana)

Schoolreisje 2019

Bereikbaarheid
Het is belangrijk dat we u goed
kunnen bereiken met
informatie vanuit school, maar
ook in noodgevallen.
Als er bij u een
telefoonnummer of emailadres
wijzigt, wilt u dit dan
doorgeven aan
jufsabine@montwildzang.nl

Studiedagen
Voor dit schooljaar hebben we
nog een studiedag vastgesteld
waarop alle leerlingen vrij zijn:
woensdag 26 juni

Wachtlijst
De school kan geen nieuwe
leerlingen aannemen voor
de groepen 2 t/m 8.

Iedereen die eraan heeft meegeholpen dit feest voor onze
leerlingen tot een succes te maken: bedankt!

U kunt uw kind wel op een
wachtlijst laten plaatsen.

Uw kind 3 jaar?
Maakt u vrijblijvend een
afspraak voor een rondleiding
op directie@montwildzang.nl
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