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AGENDA
12
13
21
27
21
25
12
17
19

juni
juni
juni
juni
juni
juni
juli 13.30 uur
juli
juli

Free Run Clinic
Studiemiddag( geen school)
Uitgifte Rapport
Ouder contactavond
Na schools aanbod Free Run
Schoonmaakavond
High Tea Bedankje
Afscheid groep 8
Laatste schooldag

Rietnymf voor een lunch en een circuitspel
over bijen.

Studiemiddag:
Woensdagmiddag 13 juni wordt de derde
studiemiddag van het team gehouden.
De leerlingen zijn vanaf 12.00 uur vrij.
Schoolreis en Schoolkamp:
Schoolreis groep 1 en 2
De kleuters gaan op donderdag 20
september naar Paasloo. Ze gaan o.a.
naar de camping De Eikenhof en zullen in
de buurt een speurtocht houden.
De kosten bedragen ongeveer € 10,00

De kosten voor beide schoolreisjes zijn
€ 15,00.
Wanneer u wilt, kunt u vast sparen voor het
schoolreisje, door iedere maandag uw kind
een klein bedragje mee te geven.
Schoolkamp groep 7 en 8
Groep 7 en 8 gaat op 19-20-21 september
naar Stayokay Heeg.

We zoeken nog chauffeurs, die ons willen
brengen op woensdagmorgen en halen op
vrijdagmiddag.
High Tea:

Schoolreis groep 3 tot en met 6
Woensdag 26 september gaan de
kinderen van groep 3 t/m 6 op
schoolreisje naar het Kuinderbos.
De kinderen van groep 5 en 6 zullen daar
een gps tocht lopen, vlotten bouwen en
een kampvuur maken.
De kinderen van groep 3 en 4 gaan met
elkaar eerst een spel spelen in het bos,
vervolgens vertrekken ze naar de

Elk jaar willen we de ouders bedanken die
ons dit schooljaar bij verschillende
activiteiten hebben geholpen.
We willen de ouders dit jaar bedanken met
een High Tea op donderdag 12 juli vanaf
13.30 tot 14.15 uur.
Er volgt nog een brief met nadere informatie
en een opgavestrook.

Wisseling lokalen:
Na de vakantie starten we met twee
kleutergroepen. Deze groepen willen we
huisvesten in de lokalen waar groep 2 en
groep 7 & 8 nu zitten. Dit betekent dat
groep 7 & 8 gaan verhuizen naar het
lokaal van de huidige groep 4.
Groep 3 en 4 zullen gehuisvest worden in
het lokaal waar nu juf Brenda met groep 1
zit.
De groep kan enkele dagdelen worden
gesplitst zodat we deze dagen de
personeelsruimte ook gaan gebruiken.
Op deze manier zijn de groepen
overzichtelijk geplaatst.

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

