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Kalender
Wo.

26-06 Groep 1 t/m 3 poetsdag, kinderen van groep 1 t/m 3 vrij.

Do.

27-06 Groep 1 t/m 7 Kennismakingsmiddag nieuwe leerkracht

Do.

27-06 MR vergadering 20.00 uur

Vr.

28-06 Groep 1 en 2 hele dag vrij.

di.

02-07 Musical voor kinderen

di.

02-07 Musical voor overigen, 19.30 uur

wo.

03-07 Musical voor ouders en familie en afscheid groep 8, 19.30 uur

do.

04-07 Uitglijden groep 8, 11.30 uur

do.

04-07 Nieuwsbrief 20

vr.

05-07 Laatste schooldag, 12.00 uur alle kinderen vrij.

Zo gaan wij met elkaar om
Vaak worden plagerijtjes onder het mom van “grapje” goed gepraat. Maar plagerijtjes kunnen snel
doorschieten naar pesterijtjes. Wij maken daarom met elkaar de afspraak: Stop = Stop. Vind je iets
niet leuk, maak het met het stopwoordje duidelijk. En voor de ander: respecteer het stopwoord. De
komende twee weken staat centraal:

STOP = STOP

Extra handen gevraagd voor de Poetsdag
Op woensdag 26 juni krijgen de materialen, de klaslokalen en de
speelzaal van de groepen 1 t/m 3 een grote poetsbeurt. De kinderen zijn deze ochtend vrij. Wij zouden het erg fijn vinden als we
in elke groep nog enkele ouders er bij krijgen die mee kunnen
helpen. We beginnen vanwege het tropenrooster om 08:00 uur.

Musical groep 8.
Op dinsdag 2 juli en woensdag 3 juli voert groep 8 de musical “De feestplaneet” op.
De kinderen van groep 8 kunnen binnenkort voor beide avonden kaarten reserveren.
Speelschema: dinsdag 2 juli om 11.00 uur: ingekorte voorstelling voor de kinderen van groep 1/2;
dinsdag 2 juli om 13.15 uur: voorstelling voor de kinderen van groep 3 t/m 7;
dinsdag 2 juli om 19.30 uur: voorstelling voor belangstellenden;
woensdag 3 juli om 19.30 uur: voorstelling voor ouders, overige gezinsleden en
speciale genodigden. Tevens vindt dan het officiële afscheid plaats.
Voor de dinsdagavond-voorstelling zijn die dag vanaf
19.00 uur kaartjes te verkrijgen bij de hoofdingang van
school. Kosten: 1,50 euro per stuk.

Gevonden voorwerpen
Wij hebben op school weer heel veel gevonden voorwerpen, vooral kledingstukken. Woensdagmorgen 3 juli liggen deze kledingstukken op tafels buiten bij goed weer, of binnen bij de hoofdingang in
het halletje bij slecht weer. Alles wat er na 13.00 uur nog ligt gaat weg!

