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Groep 4 t/m 8

AGENDA
12 juli
17 juli
18 juli
19 juli
3 september

High Tea Bedankje 13.30 uur
Afscheid groep 8
Afscheid juf Brenda en juf Rika
Laatste schooldag 13.00 u vrij
1e schooldag 2018 -2019

Bedankt:

Deze groepen gaan o.a. een vossenjacht
doen en spelletjes rondom de vijver spelen.
We raden aan om oude kleren aan te
trekken. Geen laarzen. De kinderen kunnen
nat worden. Dus graag een handdoek en
een stel droge kleren meegeven.

Lieve ouders van de Wegwijzer
Dit schooljaar hebben Rika en ik met heel
veel plezier lesgegeven op CBS De
Wegwijzer. We zijn in een warm en fijn
team terecht gekomen. Ook de
betrokkenheid van de ouders en het
vertrouwen in ons heeft daarbij geholpen.
Maar het belangrijkste is natuurlijk dat we
elke dag jullie kinderen in de groep
hadden en we ze allemaal hebben zien
groeien. Daar doen we het voor!
Wij gaan beide een nieuwe uitdaging aan.
Bedankt en tot ziens!
Groetjes, Rika en
Brenda
Laatste schooldag:
Het jaar zit er al weer bijna op.
Donderdag 19 juli is de laatste schooldag.
De kinderen worden gewoon om half 9 op
school verwacht en zijn deze dag om
13.00 uur vrij. Ze hoeven geen eten en
drinken mee te nemen voor de fruit pauze
of voor de lunch.
Groep 1 t/m 3
Met groep 1 t/m 3 vieren wij een
indianenfeest. De kinderen mogen
verkleed op school komen. We gaan met
elkaar spelletjes spelen op het
schoolplein. Denkt u er
aan niet te veel
(indianen)accessoires
mee te geven, dan
kunnen ze het ook niet
kwijt raken.

We hopen er met elkaar een gezellige dag
van te maken.
Wanneer u het leuk vindt, bent u natuurlijk
altijd welkom om te komen kijken. Mochten
er nog vragen zijn, kom gerust even langs.
Aanmelding Leerlingen:
We hebben graag een zo compleet mogelijk
overzicht van de instroom van leerlingen op
onze school. Met een dergelijk overzicht
kunnen we keuzes gaan maken voor een
eventuele nadere verdeling van de kleuters
over de groepen.
Wanneer er nog jongere broertjes en zusjes
in het voorjaar 4 jaar worden, willen we u
vragen of u dit bij de leerkrachten of de
directeur wilt melden.
Alvast bedankt!
Bedankt:
We willen alle ouders hartelijk bedanken die
meegeholpen hebben bij de
schoonmaakavond. De hoge opkomst en
enthousiaste inzet is erg
gewaardeerd door de
teamleden.

Facebook
Zie voor de actuele verslagen van
activiteiten onze
Facebookpagina en website
Met een vriendelijke groet namens het
team,
Freerk Elzinga

