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Wist u dat:
- onze school volgend schooljaar weer meedoet aan het EU-schoolfruitprogramma
- we nog hulp zoeken voor de sportdag
- u hier niet sportief voor hoeft te zijn
- Opa’s en oma’s, broers en zussen ook mogen helpen
Sportdag 30 juni
Enthousiaste hulp gezocht! Ouders, grote broers en zussen, opa's en oma's!
Op donderdag 30 juni organiseren we de sportdag voor Basisschool de Boomgaard. Voetbalvereniging
FC Bergh 's-Heerenberg is zeer gastvrij en stelt velden beschikbaar zodat wij daar een leuke sportdag
kunnen organiseren. We hebben een leuk en uitdagend programma uitgewerkt met voor alle kinderen
wat leuks en het belooft een leuke dag te worden. Het valt of staat alleen wel met genoeg hulp die dag.
Wij willen dan ook oproepen om je op te geven om te helpen op 30 juni. Kun je rijden? Heel graag! Wil
je helpen en met een groepje rondgaan? Een onderdeel of spel begeleiden? Ook heel graag! Zijn er
enthousiaste broers of zussen die wellicht geslaagd zijn en nog wat tijd over hebben? Een fanatieke opa
of oma? Alle enthousiaste hulp is welkom en je hoeft er zelf helemaal niet goed voor te kunnen sporten!
Schrijf je vooral in via de parro-app.
Want het zou enorm zonde zijn als we deze dag niet door kunnen laten gaan. Sporten is belangrijk maar
vooral heel erg leuk. We horen dan ook graag van je!
Groetjes het sportdag comité.
Je kunt je opgeven via de parro-app.
Moestuintjes
Gisteren hebben de kinderen van groep 1/2 moestuintjes
aangelegd. Samen met de mama van Fien en Noud én de mama
van Lucas. De bakken heeft opa Kock, de opa van Isabelle
gemaakt. Opa Venhorst, de opa van Lucas en Sophie Goris heeft
de plantjes gesponsord en Marco Teunissen (Bijzonder Groen &
Decoratie) heeft potgrond en stokjes gesponsord.
Avond4daagse
Hallo allemaal,
Donderdag 23 juni is er een 2e mogelijkheid voor inschrijving van de Avond4daagse!
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Van 14.15 - 15.15 uur zijn we hiervoor op school aanwezig. We hopen dat iedereen er zin in heeft en
gezellig mee zal wandelen. Denk je aan het inschrijfformulier?
Betaling kan contant of middels tikkie worden gedaan.
Groetjes Maria, Anke, Karin en Elly
Kiwanis dansworkshop
Kiwanis Montferland organiseert op 9 juli 2022 voor de 2 e keer op rij een GRATIS dansworkshop onder
leiding van DJF Dance Centre.
Voor alle meisjes en jongens van 6 tot en met 12 jaar uit de gemeente Montferland. Opgeven kan via de
website van montferland.kiwanis.nl. Wij zorgen voor een hapje en drankje en hebben we een leuk
verrassing voor elke danser. Wees er snel bij vol=vol! Ouders/verzorgers zijn om 16 uur van harte
welkom om de dans-resultaten te komen bekijken.
Hoe, wat, waar en wanneer lees je in de bijlage.
Op de boerderij
Gisteren zijn de kinderen van groep 1/2 op bezoek geweest bij de boerderij van de opa van Lucas en
Anna Ellison. Zoals je op de foto’s kunt zien hebben de kinderen genoten.

