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De laatste schoolweek
Volgende week is de laatste schoolweek
van dit schooljaar. Er gebeurt in zo’n
laatste week van alles, hieronder een
overzicht van dag tot dag:
Maandag 9 juli
•

Start vrije verkoop kaartjes slotavond op school (€2,- p/st).

•

IOP gesprekken

Dinsdag 10 juli
•

Vrije verkoop kaartjes slotavond op school (€2,- p/st).

•

13.50 afscheid groep 8 op plein

•

IOP gesprekken

Ipad terug op school
Met de zomervakantie in aantocht
willen we aankomende week alle
iPads weer verzamelen op school.
Wilt u ook de oplader mee willen
geven naar school? Zo kunnen we
een inventarisatie maken en een
aantal iPad weer opnieuw uitgeven.
In de zomervakantie blijven de iPad
dus op school.

Woensdag 11 juli
•

Laatste schooldag groep 8

•

Slotavond (optredens alle groepen, musical, afscheid
gr.8)

Donderdag 12 juli
•

Laatste schooldag

•

Inloop van 08.20 tot 09.30 uur

•

10.15 uur Wisselmoment (alle groepen naar nieuwe juf/
meester)

•

12.30 uur Afscheid juf Alie met de kinderen

•

13.15 uur Afscheid juf Alie met ouders (kleine receptie)

•

13.55 uur Samen aftellen op het plein

•

14.00 uur VAKANTIE!!

Vrijdag 13 juli
•

VRIJ

Kaarten slotavond
Vrijdag heeft uw kind twee kaartjes
voor de slotavond mee naar huis gekregen. Mocht u niet gebruik maken
van beide kaartjes, zou u het
kaartje dan terug willen doen
naar school of onderling afgeven
aan een belangstellende. Er is
vaak een tekort aan kaartjes.
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Juf Veronique
Juf Veronique en Bram zijn afgelopen
maandag weer thuis gekomen. Na een
ruime week in het ziekenhuis eindelijk
thuis. Met Bram gaat het goed. Volgens
juf Veronique groeit hij als kool. Na de
zomervakantie gaan we met een aantal
kinderen kraamschudden.

Foto en film slotavond
Aankomende woensdag is er de slotavond. Altijd een hoogtepunt van het jaar. Zowel alle stukjes van de kinderen als de musical worden gefilmd. De filmpjes worden op een afgeschermd deel van youtube geplaatst.
De link hiernaar wordt gedeeld via Mijnschool.nl Hierdoor
zijn de beelden alleen voor ouders en verzorgers van onze school beschikbaar. Wilt u de privacy van anderen respecteren en de beelden niet verder verspreiden. Bij voorbaat dank.

Insmeren
In de laatste schoolweek en helemaal met de huidige temperaturen, wordt er wat vaker en langer buiten gespeeld dan normaal.
Zou u uw kind ‘s ochtends voor
schooltijd goed in willen smeren
met zonnebrand.

