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SCHOOLREIS 2020
Het lijkt nog ver weg, maar donderdag 18 juni gaan we op schoolreis.
Uiteraard streven we ernaar om er een onvergetelijke, leuke dag van te maken.
We willen graag alle hulpouders (dit zijn de ouders die regelmatig meehelpen op school, b.v.
klassenouders, OR, MR, pleinwacht, computeren, (voor)lezen, etc.) betrekken bij het goede verloop
van deze dag. Dit houdt in dat deze ouders, als ze willen en kunnen, op 18 juni als eerste in de
gelegenheid worden gesteld om mee te gaan met de schoolreis.
Daarom deze oproep: Welke hulpouders kunnen en willen graag meehelpen met de
schoolreis?

KLIK HIER om u aan te melden.
Uw mobiele telefoonnummer is belangrijk i.v.m. bereikbaarheid op de dag zelf. Geef dus het
nummer op waarop we u zouden kunnen bereiken op de dag van het schoolreisje.
U wordt niet ingedeeld in het groepje bij uw eigen kind.
De aanmelding kan tot uiterlijk 20 maart. Na 20 maart krijgt u dan bericht.
De schoolreiscommissie.

ROEFELDAG 13 JUNI 2020
Beste leerlingen van groep 5 t/m 8,
Zaterdag 13 juni 2020 is het weer zover: de Roefeldag voor alle leerlingen van groep 5 t/m 8 uit de
gemeente Duiven. Op de Roefeldag kun je kennis gaan maken met allerlei bedrijven rondom en in
Duiven.
Wat kun je nu alvast doen:
* Bedenk met wie je samen een groepje wil vormen! Er mogen maximaal 6 kinderen in 1 groepje.
* Elk groepje heeft één begeleider van 18 jaar of ouder nodig, dus bekijk samen alvast wie jullie
wil begeleiden.
* En natuurlijk: Vergeet niet zaterdag 13 juni vrij te houden in je agenda!
Binnenkort worden de inschrijfformulieren en Roefelkranten naar de scholen gebracht. Vanaf 14
maart opent de inschrijving via www.roefeldag-duiven.nl
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