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Keek op de week - week 28
Informatie
•
•

•
•

•

Sponsorgeld
Bijna al het sponsorgeld (Schoolfeest) is binnen en we naderen de €5000! Echt een prachtig
bedrag! Willen de laatsten ook nog even hun sponsorgeld inleveren, alvast bedankt.
Afscheidsuitje middenbouw (herhaling)
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 (herhaling)
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.
Slotweekprogramma bovenbouw
Maandag is een stamgroepdag en 's middags voert groep 8 de musical op voor de andere
leerlingen van de school. Oud leerlingen zijn daarbij van harte welkom. We beginnen om
13:15 u. met de voorstelling. Dinsdag staat in het teken van afscheid nemen van de bouw.
Groep 8 heeft een spelcircuit georganiseerd en 's avonds voeren zij hun musical op voor hun
ouders en andere belangstellenden. Woensdag zijn we in de stamgroep. Dit zal in het teken
staan van het verhuizen van de verschillende groepen. We genieten ook nog van een gymles
op het veld. Alleen de schoolverlaters mogen vanaf woensdag kiezen of ze nog naar school
komen of dat zij al gaan genieten van de vakantie. Wanneer zij kiezen voor aanwezigheid
gaat dit over de gehele schooltijd van die dag. Op donderdag is het ook een stamgroepdag.
Omdat de hele school een continurooster heeft moeten de kinderen een lunchpakket
meenemen. Vrijdagochtend maken we het laatste rond en kunnen we om 11:45 u. de
zomervakantie inluiden.
Zomerprogramma Videt
In de bijlage Videt kun je alles lezen over het aanbod van Videt deze zomer voor kids en
jongeren.

Maandag 11 juli
Stamgroep
Hele school

Onderwerp
Gevonden
voorwerpen

Hele school

Musical

Hele school

OKA aanwezig

Inhoud
Vandaag graag alle kinderen en ouders even bij de
gevonden voorwerpen kijken (direct bij binnenkomst van
de school aan uw linkerhand). Na vandaag zullen we de
gevonden voorwerpen afvoeren.
Matinee voorstelling groep 8 eindmusical. Aanvang 13:15
uur
Vandaag is Anne, de ouder- en kindadviseur, aanwezig
van 14:30 tot 16:00. Wil je haar spreken maak dan een
afspraak via 06 30778552, a.van.dijk@mee-az.nl of loop
even langs

Dinsdag 12 juli
Stamgroep
Bovenbouw
Groep 8

Onderwerp
Afscheid
Musical

Inhoud
Afscheidsfeestje bovenbouw
Voorstelling voor genodigden en team vanaf 19:15 uur.
Aansluitend officieel afscheid en feestje

Stamgroep
IJsvogel

Onderwerp
Afscheid

Middenbouw

Tas mee

Maraboe

Stamgroep

Inhoud
Om 8.30 starten we met het afscheid van de oudsten
(groep 2). De ouders van deze kinderen zijn welkom om
het afscheidsmoment bij te wonen.
Graag alle kinderen een grote tas mee voor de spullen die
mee naar huis kunnen.
Maraboe wordt vandaag over de andere
bovenbouwgroepen verdeeld

Woensdag 13 juli

Donderdag 14 juli
Stamgroep
Buitelgans
Krullevaar
IJsvogel
Middenbouw

Onderwerp
Boerderij

Maraboe

Stamgroep

Hele school

Continurooster

uitje

Inhoud
Vandaag gaan we naar kinderboerderij Boerenvreugd. De
kinderen hoeven alleen lunch mee te nemen. IJsvogel en
Krullevaar zoeken nog ouders om te rijden!
U wordt nog geïnformeerd waar wij naar toe gaan. De
kinderen hebben geen eigen eten en drinken nodig.
Maraboe wordt vandaag over de andere
bovenbouwgroepen verdeeld
I.v.m. de afscheidsfeestjes buiten school is er vandaag een
continurooster tot 14:00 uur

Vrijdag 15 juli
Stamgroep
Krullevaar
Buitelgans

Onderwerp
Afscheid

Buitelgans
Krullevaar
IJsvogel

Speelgoedochtend

Buitelgans
Krullevaar
IJsvogel
Ouders groep 5

Picknick

Middenbouw

Gym

Hele school

Zomervakantie

afscheid

Inhoud
Om 8.30 starten we met het afscheid van de oudsten
(groep 2). De ouders van deze kinderen zijn welkom om
het afscheidsmoment bij te wonen.
De kinderen mogen deze ochtend speelgoed van huis
meenemen. Liever geen erg breekbare spullen of
materiaal met kleine voorwerpen. Waar mogelijk voorzien
van naam.
Vandaag gaan we gezellig picknicken. Bij de deur van de
groepen hangt een intekenlijst. We verwachten dat
iedereen iets meeneemt!
Om 11.00 uur zijn de ouders van groep 5 van harte
welkom in de stamgroep.
Vandaag is er buitengym. Willen jullie de kinderen in
sportieve kleding naar school laten gaan en stevige
schoenen aan laten doen? (op slippers gymt niet prettig)
Laatste schooldag van 2021-2022.
Om 11:45 uur gaan alle kinderen van een heerlijke
vakantie genieten

