
 
 

 
 
 

Datum: 22  juni  2017                     Jaargang:  21                        Nummer:   39 

Afspraak voor de komende periode: 
Wees zuinig op het materiaal, 
want het is van ons allemaal. 

 
Nieuwe leerlingen; 
We verwelkomen Lenn van der Wal bij ons op school. We wensen je een fijne 
schooltijd op de KAS. 
 
Aubade: 
Op woensdag 28 juni is de aubade voor alle jarigen in de maanden JUNI EN 
JULI. Ben je in die maanden jarig, kom op het podium want dan word je 
toegezongen. Alle jarigen, van harte gefeliciteerd! Maak er een fijne dag van. 
HIEP HIEP HOERA. 
 
Kanjerinfo…. 
Groep 1B/2B 
Wij zingen goed ons kanjerlied en we weten wat het betekent.  
Het lied gaat zo; 
Wij zijn de kanjertijgers 
Wij helpen iedereen 
Wij spelen nooit de baas 
en we zijn niet vaak alleen 
Wij zijn de kanjertijgers 
Wij lachen niemand uit 
Je kunt ons echt vertrouwen 
En nu is ons liedje uit! 
 
 
Schoolkamp:  
Na het succes van de schoolkampen van groep 5, 6 en 7 zijn gisteren de 
kinderen van groep 8 en hun begeleiders vertrokken naar Ameland. Voor groep 
8 is het echt de laatste keer KAS-schoolkamp, dus heerlijk genieten. Ook de 
weergoden waren ons goed gezind. SUPER. 
Soms blijft er iets liggen op de slaapzaal… , dus kijk op het podium want daar 
liggen de verdwaalde handdoeken, sokken etc.  
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Groep 3 en 4  op schoolreis. 
De kinderen van groep 3 en 4 gaan dinsdag op schoolreis. HEEL VEEL 
PLEZIER allemaal. 
 
Jasmijn Sterken een ZWEMKANJER…. 
Jasmijn heeft op 10 juni 5 zwemmedailles behaald in Heerenveen op de Noord-
Nederlandse kampioenschappen.  
Ze heeft voor het Ameland-kamp vol trots haar medailles in de groep laten zien. 
Wat een mooie prestatie!! 
Eerste prijs op de 200 meter wissel. 
Tweede prijs op de 100 meter vrije slag. 
Tweede prijs op de 50 meter vlinderslag. 
Tweede prijs op de 100 meter rugslag 
Tweede prijs op de 100 meter schoolslag. 
Super gedaan Jasmijn, gefeliciteerd van de hele school!!!!! 
 

      
 
Verloren: autosleutels 
Donderdag 15 juni ben ik, juf Evelien uit groep 1B/2B, rondom de 
kleuterklassen mijn autosleutels verloren. 
Het gaat om Citroën-sleutels met een zwart leren portemonneetje eraan. (Het 
betreft een op afstand bestuurbare autosleutel.) 
Mocht u deze vinden dan graag bij school afgeven. 
Alvast bedankt voor de moeite. 
Met vriendelijke groeten juf Evelien. 
 
LEESPLEZIER in de vakantie: 
Bericht van de bibliotheek:  
De zomereditie 2017 van “Matilda” is verschenen. 
“Mathilda” is een kant en klaar artikel met een beschrijving van geschikte 
boeken voor leerlingen van de basisschool.   
  
Naaste deze actuele fysieke boeken willen we u ook wijzen op de app: 
VakantieBieb. 
Deze app is te downloaden op tablet en I-pad en bevat 60 digitale boeken. 
Vanaf 1 juni zijn digitale jeugdboeken te downloaden en  vanaf 1 juli de boeken 
voor volwassenen. De VakantieBieb sluit op 31 augustus. 
 



 Vorige schoolkrantartikelen en andere informatie van De Bibliotheek Emmen 
voor het onderwijs vindt u op: http://emmen.doorgaandeleeslijn.nl 
 
Kinderwoorddienst 
Namens de werkgroep Kind en Liturgie worden alle kinderen uitgenodigd voor 
de kinderwoorddienst van zondag 2 juli.  
De dienst begint om 10.00 uur en vindt plaats in de Pauluskerk aan de 
Meerstraat 2 in Emmen. Het thema van de kinderwoorddienst is deze zondag: 
Jezus op de eerste plaats? 
Graag tot dan! 
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