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Schooljaar
2017-2018

Kids aan de top
Na een zeer geslaagd kamp op Ameland is groep 8 begonnen aan de musical.

20 juni 2018

De kinderen zijn druk aan het oefenen met teksten en liedjes en het lokaal ligt vol met
kleding en andere attributen.

I n h o u d:

In de hal hangt al een paar weken een wereldkaart, met daarop een paar geheimzinnige
foto's....

Blz. 1:

Op dinsdag 10 juli kunnen eerst de kleuters

•

Kids aan de top

van de liedjes genieten, en om 12.30 uur is

•

Contactavondgesprekken

de generale repetitie voor de groepen 3 tot

eind schooljaar
•

Kennismaken in de nieuwe
groep

Blz. 2:
•

Welkom op school

•

Agenda juni/juli

en met 7.
's Avonds spelen de kinderen voor hun
ouders, altijd een leuk en spannend
moment.
Woensdag is het voor hen de laatste
schooldag en zwaaien we groep 8 met z'n allen
definitief uit.
We wensen iedereen alvast heel veel plezier en succes op hun nieuwe school!

Contactavondgesprekken eind schooljaar
Het eind van het schooljaar is weer in zicht. In de week van 2 juli zijn de
facultatieve oudergesprekken gepland. De uitnodiging voor deze gesprekken treft u in
het rapport van a.s. vrijdag aan. Ouders die zelf graag een afsluitend gesprek met de
leerkracht willen hebben, kunnen dat aangeven op het formulier dat in het rapport zit.

Kennismaken in de nieuwe groep
Op 9 juli gaan de leerlingen van groep 1 t/m 7 van 12.30 tot 13.30 uur een kijkje
nemen in de nieuwe groep van het komende schooljaar.
De leerlingen van groep 8 mogen in verband hiermee om 12.30 uur naar huis!
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Welkom op school

Hidde Stoltenborg
Narek Gasparyan
Dawid Colos
Wij wensen jullie een fijne tijd toe
op onze school

Agenda juni/juli
Dinsdag

19 juni

t/m

t/m

Donderdag

21 juni

Vrijdag

22 juni

Kamp groep 7 naar Voorst

Meester- en juffendag;
Rapport mee

Maandag

25 juni

Laatste dag dat de biebboeken
Ingeleverd kunnen worden

Maandag

02 juli

Startweek oudergesprekken

Maandag

09 juli

Kennismaken in de nieuwe groep
van 12.30 – 13.30 uur, leerlingen
groep 8 vrij om 12.30 uur

Dinsdag

10 juli

Afscheid groep 8

Vrijdag

13 juli

Laatste schooldag, alle leerlingen
om 12.00 uur vrij

Maandag

16 juli

Start zomervakantie t/m 24-082018

De laatste nieuwsbrief van dit schooljaar komt uit op 4 juli 2018
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