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WEEK 29, 2018
KALENDER
18 juli: (let op, gewijzigd t.o.v.
jaarplanning!)
Musical groep 7/8
19 en 20 juli:
Groep 8 vrij
20 juli:
feestelijke laatste schooldag
groep 1 t/m 7
Vanaf 11 uur afsluiting samen
met ouders
12 uur start zomervakantie
Na de zomervakantie
3 september:
eerste schooldag
4 september:
19.30 uur OR vergadering
10 september:
start campagne leerlingenraad
11 september:
19.00-19.45 uur
informatieavond groep 1 t/m 8
20.00-20.30 uur zakelijke
ouderavond locatie Siebenweg
20.40 – 21.25 uur
informatieavond groep 1 t/m 8
17 t/m 20 september:
Startgesprekken groep 1 t/m 8
verplicht. Vanaf groep 5
samen met kind.
Donderdag 20 september
broertjes/zusjesavond.
21 september:
Verkiezing leerlingenraad
26 september:
start kinderpostzegels groep 7
en 8

Welkom bij ons op school
In de zomervakantie worden Romee, Nova, Ryan
en Toon 4 jaar. Zij beginnen direct na de
zomervakantie in groep 1. Wij wensen ze veel
plezier bij ons op school.
Informatie laatste schooldag vrijdag 20 juli
Vorige week heeft u de uitnodiging voor onze zomerpicknick
ontvangen. Wij hebben er zin in en hopen u allemaal te mogen
begroeten.
De kinderen van groep 1 t/m 7 komen vrijdag gewoon om 8.30 uur
op school. Het eerste uur gaan we gezelschapsspelletjes doen. De
kinderen moeten deze zelf vanuit huis meenemen. Verder moeten ze
zelf een pauzehapje en iets te drinken meenemen voor de pauze van
10 uur.
De ouders die mee komen picknicken nemen zelf belegde
boterhammen en een picknickkleed mee. Kunt u als ouder niet
komen, zorgt u er dan voor dat uw kind zelf een belegde boterham
mee heeft voor de picknick.
Wij hopen op mooi weer en een leuke afsluiting van ons schooljaar!
Vraagje, willen alle volwassenen om 12 uur even helpen om het
meubilair wat gebruikt is bij de picknick weer op te ruimen naar
binnen? Alvast bedankt!
Laatste schooldag groep 8
Vanochtend hebben wij alle
leerlingen van groep 8 bij de
locatie Veneweg ontvangen in
American style. Hun laatste
schooldag is één grote
American party. Ze kwamen in
stijl aan in een oude
Amerikaanse schoolbus. De
hele dag staat bol van de
spelletjes en afscheid nemen. Vanavond sluiten we de dag af met
een spetterende musical!
Eerste schooldag maandag 3 september
Na een welverdiende vakantie zien wij elkaar allemaal weer op
maandag 3 september. De schoolbel gaat die dag gewoon om 8.25
uur. De kinderen mogen dan naar hun eigen lokaal toe. Natuurlijk
mag iedereen even binnen kijken, de kinderen zoeken hun eigen
plek op en daarna gaat de lesdag gewoon van start.
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