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Agenda

Evaluatie avond
Afgelopen week hebben we met
een aantal ouders het schooljaar
geëvalueerd. Over allerlei onderwerpen hebben de ouders zich uit
mogen spreken. Het doel van de
avond was om signalen op te pikken die we als school kunnen gebruiken om verder te verbeteren. De komende week worden alle signalen uitgewerkt. Deze uitwerking wordt besproken binnen de MR en
van daaruit eventueel voorzien van actiepunten.

06-07 | Kinderkoor (Oeganda)
Agenda

12-07 || Evaluatieavond
Slotavond
26-06
14-07 || Rapport
Studiedag
(kinderen vrij)
05-07
mee
06-07 | Schoolbief
09-07 | start vrije verkoop kaarten
11-07 | Slotavond
12-07 | Laatste schooldag
12-07 | Afscheid juf Alie voor
Ouders (13.15—14.15)

Juf Veronique is moeder
Zondagmiddag 24 juni om 13:07 uur is juf
Veronique moeder geworden van een
prachtige zoon. Bram klein Breteler. Momenteel liggen Bram en Veronique nog in
het ziekenhuis, maar met beiden gaat
goed. Veronique, Bob en Bram, van harte
gefeliciteerd.

Afscheid juf Alie

Rapport
Donderdag 5 juli gaan de rapporten mee naar huis. Naar aanleiding van het rapport kunt u nog
een gesprek aanvragen. Dit kan
via Mijnschool.nl. De gesprekken
vinden plaats op 5, 6, 9 en 10
juli. De planning komt vrijdag
aanstaande online te staan.

Juf Alie is bezig aan haar laatste weken op
onze school. Na heel veel jaren bij ons op
school gaat ze volgend schooljaar op CBS
de Zevenster werken. Natuurlijk gaan we
op gepast wijze afscheid van haar nemen.
Met de collega’s en met de kinderen. Voor
u is er donderdag 12 juli (laatste schooldag) gelegenheid om onder het genot van
een hapje en een drankje haar de hand te schudden. Tussen 13.15 en 14.15 uur in de speelzaal van onze school.
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Slotavond 11 juli
Woensdag 11 juni is onze jaarlijkse slotavond in Stadstheater “De Kappen”. Op deze avond
doen alle kinderen wat op het podium, van groep 0 t/m groep 8. Hierbij zijn natuurlijk alle
ouders uitgenodigd!
Deze woensdagmiddag (11 juli) hebben de groepen 1 t/m 6 ‘s middags allemaal tot 14.00
school. De kinderen van groep 7/8 eventueel wat langer i.v.m. de voorbereidingen op de
musical. Groep 7/8 krijgt via de groepsmail meer informatie over deze dag.
Op donderdagochtend 12 juli hebben we een inloopochtend van 8.30 uur tot 09.30 uur. De
kinderen van groep 8 hebben dan al vakantie. (het uitzwaaien van groep 8 vindt plaats op
dinsdag 10 juli om 14.00 uur)
De avond van woensdag 11 juli gaat er in grote lijnen als volgt uitzien :
17.45 uur :Zaal open
18.00 uur : Start slotavond met optredens
groep 0 t/m 6
18.45 uur : Pauze
19.15 uur : Musical groep 7/8
20.30 uur : Afsluiting slotavond
20.45uur : Afscheid groep 8 in Stadstheater “De
Kappen”
Bij het afscheid van groep 8 zijn alleen de ouders
en aanhang van groep 8 uitgenodigd. Voor de andere ouders is de slotavond rond 20.30 uur afgelopen.

Kaartjes slotavond 11 juli
In het theater is plaats voor 322 personen. Ongeveer
100 stoelen zijn bezet door de kinderen (voor de pauze
zitten alle kinderen in de zaal) Na de pauze is groep 7/8
achter de coulissen. Alle gezinnen krijgen twee entreekaarten. De entreekaarten gaan op vrijdag 6 juli mee
naar huis De kinderen van groep 8 kunnen meerdere
kaarten aanvragen i.v.m. hun afscheid. (2 per kind voor
de pauze) De overige kaarten gaan in de vrije verkoop
en kosten €2,- en zijn beschikbaar zolang de voorraad
strekt. Dat zullen er net als vorig jaar niet veel zijn. Deze vrije verkoop begint maandag 9 juli op school. De kinderen krijgen geen entreekaart. Zij zitten onder begeleiding van de leerkrachten op de voorste 4 rijen van het
theater. In de pauze krijgen zij van school drinken met
wat lekkers.
Dit jaar krijgt u met uw entree kaartje geen gratis consumptie. U kunt bij de kassa (in de
Kappen) consumptiemunten kopen. Het is aan te raden om de munten voorafgaand aan de
voorstelling aan te schaffen.
U kunt het beste uw fiets of auto neerzetten achter theater de Kappen. (werkzaamheden bij
hoofdingang)

