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Hiep Hiep Hoeraaaa!!

Gefeliciteerd iedereen en een fijne verjaardag!!

Jarig in mei

3; Hakan
4; Milo
6; Jayden C.
8; juf Sanne
9; Mila & Lara
13; Lorena
17; Jasmijn
20; Tyson
23; Maartje & juf Marjolein
24; Bram & Liv
26; Mick & juf Jessica
30; Mercan

Jarig in juni

1; Temesgen
2; Guus & Levie
3; Marijn
6; Eyni
8; Arthur
9; Kenji & meneer Jan
11; Milan
13; Steffan
18; Sven
19; Amber-Lynn & Sven
22; Kirrescha, Raciano
& Kenzi
23; Alec
26; Bram
29; Britt



UITNODIGING WEBINAR; 'GAMEN IN BALANS'

Veel kinderen of jongeren gamen wel eens. Voor de meesten is het een leuke hobby die ze nu vaker beoefenen, 
omdat ze meer thuis zijn dan normaal. Gamen is een vorm van ontspanning voor veel kinderen en een manier om in 
contact te blijven met vrienden. Tijdens dit webinar neemt Harry Hol van Bureau Jeugd en Media je als ouder (van 
9-14 jarigen) mee in de wereld van populaire (online) games, de functie die gamen vervult en vertelt hij meer over 
de positieve en leerzame kanten en de gevaren en risico’s van gamen. In dit webinar geeft ook pedagoog Anke van 
den Brand tips en tools.

Doelgroep; voor ouders met kinderen in groep 6, 7 of 8 basisschool, en klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs.

https://ggdhvb.webinargeek.com/gamen-in-balans

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fggdhvb.webinargeek.com%2Fgamen-in-balans&data=04%7C01%7Cadministratiehetzilverlicht%40leerrijk.nl%7C8e5fd439fce948121d9c08d91b63a8ff%7Ca39573cca0e74374a24d92377a5bdce0%7C0%7C0%7C637570937108046426%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2Bp3N0NvJ0mmRcVfC1aF2qK%2FMXNpH%2FTh6wa2NZMNxJgo%3D&reserved=0


Heb je interesse om de belangen

van kinderen, ouders en

personeel behartigen? Dan is een

plaats in de Gemeenschappelijke

Medezeggenschapsraad (GMR) 

van Stichting Leerrijk! iets voor

jou.

In de bijlage vindt u meer

informatie en de uitnodiging.

Yesss!!!

Alle onze kinderen die 

hebben meegedaan aan het 

schriftelijk verkeersexamen 

zijn geslaagd.

Wat een toppers!!!

(ivm Corona heeft er geen praktijkexamen plaatsgevonden)



• Juf Elma zwanger is van een meisje...

• En Juf Eva van een jongetje...

• De bibliotheek in de school wordt opgeruimd en dan weer helemaal up-to-date is...

• Onze schoolverlaters 19-20-21 juli toch nog een kamp hebben...

• Ze een nachtje op het bovenbouwplein in tenten mogen slapen...

• Ze dan op maandag naar de Efteling gaan...

• En ze er nu al mega zin in hebben en de dagen aftellen...



Belangrijke data komende tijd;

▪ 24 mei; pinksteren, school gesloten

▪ 7 juni; studiedag, alle leerlingen vrij (ipv 9 juni)

▪ 25 juni; conferentiedag, alle leerlingen vrij

▪ 2 juli; schoolverlaters NIET vrij ivm alternatief

kamp einde schooljaar

▪ 23 juli; va 12.15u alle leerlingen vrij

▪ 24 juli t/m 5 september; zomervakantie


