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Afscheidsuitje middenbouw
Op donderdag 14 juli gaan wij met de middenbouw op pad. Waarheen dat is nog afhankelijk
van het weer. Wat wij wel weten, is dat we bij droog weer op zoek zijn naar ouders die
kunnen rijden. Kunt u deze dag rijden, geef u dan op bij de stamgroepleider van uw kind.
Laat ook even weten hoeveel gordels u in de auto heeft. Mocht u niet in het bezit zijn van
een auto en wilt u toch mee, kunt u zich ook opgeven en kunt u mee wanneer er voldoende
plek is. We vertrekken rond 8.45 uur bij school en komen terug rond 14.00 uur. Bij de lokalen
hangt een picknicklijst waarop u kunt aangeven wat uw kind meeneemt voor de klas. We
gaan ervan uit dat iedereen iets voor de picknick meeneemt.
Afscheidsmoment groep 5
Op vrijdag 15 juli om 11.00 uur zijn de ouders van groep 5 van harte welkom om het afscheid
bij te wonen van hun kind in de stamgroep.
Afscheidsuitje onderbouw
Op donderdag 14 juli gaan alle onderbouwgroepen naar de kinderboerderij Boerenvreugd.
We zijn nog op zoek naar ouders die kunnen rijden. De kinderen hoeven deze dag alleen
lunch mee te nemen (tussendoortje en drinken wordt verzorgd).
IJsvogel: Afscheidsmoment groep 2
Op woensdag 13 juli om 8.30 starten we meteen met het afscheid van de groep 2 kinderen.
De ouders van deze kinderen zijn welkom om het afscheid bij te wonen.
Krullevaar & Buitelgans: Afscheidsmoment groep 2
Op vrijdag 15 juli om 8.30 starten we meteen met het afscheid van de groep 2 kinderen. De
ouders van deze kinderen zijn welkom om het afscheid bij te wonen.
Picknick onderbouw
Op vrijdag 15 juni gaan alle onderbouwgroepen picknicken. Bij de deur hangt een
intekenlijst, zodat alle kinderen wat lekkers mee kunnen nemen. We gaan ervan uit dat
iedereen iets meeneemt.

Maandag 4 juli
Stamgroep

Onderwerp

Inhoud

Stamgroep
Hele school

Onderwerp
Themaopening

Hele school

Stamgroepwisselmoment

Hele school

Rapportgesprekken

Inhoud
We beginnen in de eigen groepen en met die groep gaan
de kinderen naar de aula. Daar zullen de nieuwe groepen
elkaar ontmoeten en vanuit de aula gaan zij naar hun
nieuwe stamgroep
Deze ochtend maken alle kinderen kennis met de nieuwe
groep van volgend jaar.
Kinderen groep 8 zijn de ochtend vrij en komen 's middags
voor de repetitie naar school.
Deze middag zijn er facultatieve rapportgesprekken

Dinsdag 5 juli

Woensdag 6 juli
Stamgroep
Hele school

Onderwerp
Studiedag

Inhoud
De kinderen zijn vrij

Onderwerp
Studiedag

Inhoud
De kinderen zijn vrij

Onderwerp
Gym

Inhoud
Vanaf deze week is er geen gym meer in de hal. Na de
zomer is de Scheg weer in gebruik. Deze week is er nog
wel een gymles buiten. Het is fijn als de kinderen
makkelijk zittende kleding en schoenen aanhebben. Geen
slippers.

Donderdag 7 juli
Stamgroep
Hele school
Vrijdag 8 juli
Stamgroep
Middenbouw

