Nieuwsflits Juli
Het laatste nieuws voor de laatste twee weken van het schooljaar weer even op een
rijtje:
Trekking Loterij
Op woensdagmorgen 29 juni om 11:50 uur vindt de trekking van de loterij plaats op
het voorplein. Zodra de trekking is geweest, mogen ook de kinderen van groep 5 t/m
8 naar huis. De lijst met prijswinnaars komt ook op de website te staan. U krijgt
hiervoor ook een link via een parrootje toegestuurd.
Tweede en laatste rapport van het schooljaar
Op maandag 4 juli van 14:00 – 15:30 uur is er inloopmiddag voor bespreking van het
rapport. Voor ouders die de leerkracht graag nog even willen spreken over het
rapport. Het rapport gaat donderdag 30 juni mee met de leerlingen.
Afscheid groep 8
Dinsdagmiddag 28 juni mogen de kleuters luisteren naar de musicalliedjes uit de
afscheidsmusical van groep 8.
Vrijdagmorgen 1 juli is de generale repetitie van de afscheidsmusical in de
Vredeskerk met groep 3 t/m 7 als publiek.
Op dinsdagavond 5 juli is de afscheidsavond van groep 8 voor ouders, oudere
familieleden en alle meesters en juffen.
Woensdagmorgen 6 juli mag groep 8 “snoepstrooien”. Daarna vormen alle leerlingen
van groep 1 t/m 7 een erehaag en nemen ook de kinderen afscheid van groep 8.
Groep 1c wordt dus deze woensdagmorgen ook verwacht. Daarna begint voor groep 8
de zomervakantie.
Heel veel succes groep 8!
Agenda
- Woensdag 29 juni: Trekking loterij 11:50 uur op het voorplein.
- Donderdag 30 juni: Rapport mee.

-

-

Donderdag 30 juni van 14:30 – 15:30 uur: Kennismaken met de nieuwe
leerkrachten van volgend schooljaar. (Groep 8 is vanaf 14:30 uur vrij.)
Maandag 4 juli: Continurooster van 8:45-14:00 uur. (Lunch mee.)
Maandagmiddag 4 juli van 14:00-14:30 uur: Inloopspreekuur rapporten.
Maandagavond 4 juli: Schoonmaakavond vanaf 19:00 uur. Het is de bedoeling
dat alleen ouders (of andere volwassenen) meehelpen in de school. We
verzoeken u dus uw kind(eren) thuis te laten.
Dinsdag 5 juli: Continurooster tot 14:00 uur. Zomer(strand)feest.
Donderdag 7 juli: Continurooster tot 14:00 uur. (Reservedatum zomerfeest.)
Vrijdag 8 juli: iedereen vrij vanaf 12:20 uur. Start zomervakantie.

