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OVERSPRINGEN
Dinsdag 3 juli springen de leerlingen over naar de
volgende groep. Wij doen dit van 11.00 uur tot
12.15 uur. De leerlingen kijken in de nieuwe klas,
met klasgenootjes en leerkracht. Spannend!
HULPOUDERS BEDANKT
Het afgelopen schooljaar hebben we weer
meerdere activiteiten gehad waarbij we gebruik
hebben kunnen maken van vele hulpouders. Het
Rijksmuseum, badminton, B fitt testen, de
sportdag, schoolkampen groepen 3 t/m 8 en nog
veel meer.
Alle ouders die zich hebben ingezet voor onze
leerlingen, willen we via deze weg nogmaals
hartelijk bedanken. Wij hopen dat volgend
schooljaar uw enthousiasme weer zo groot is. Wij
wensen u allen een fijne, zonnige en zorgeloze
vakantie.

kan worden en acteerlessen krijgen van de
regisseur (uiteraard gratis) en straks natuurlijk
naar de première komen als echte filmsterren. Op
deze manier brengen we ze op speelse wijze
lessen bij over gelijkheid, uiterlijk, discriminatie,
politiek en de 2e wereldoorlog. Ze kunnen zich
aanmelden via www.declubvanlelijkekinderen.nl,
en hier is ook alle aanvullende informatie te
vinden.
Met vriendelijke groet,
Casper Eskes
Producent De Club van Lelijke Kinderen
ZOMERCADEAUTJE
Lezen in de vakantie? Met de VakantieBieb kun
je de gehele zomer gratis lezen. Kinderen,
volwassenen, opa's en oma's; iedereen heeft
toegang tot een aanbod van ruim 60 e-books die je
overal mee naartoe kunt nemen. Dat scheelt weer
boeken sjouwen. Je kunt de app downloaden van
1 juli t/m 31 augustus. Ook als je geen lid bent
van de Bibliotheek. Kijk op:
https://www.onlinebibliotheek.nl/vakantiebieb.ht
ml
Alvast veel leesplezier!

FILMSTERREN GEZOCHT
Wij weten zeker dat er op onze school talenten
zitten om mee te spelen in een film. Misschien is
dit een leuk idee. Zie onderstaand stukje
Ik, CASPER ESKES PRODUCENT wil u graag
om uw hulp vragen. Ik produceer de familiefilm
De Club van Lelijke Kinderen, naar het
gelijknamige boek van Koos Meinderts. Daarvoor
zijn we op zoek naar kinderen die het leuk vinden
in de film mee te spelen, (gratis) acteerlessen te
krijgen en te leren hoe je films maakt.
We zijn op zoek naar kinderen die het leuk vinden
om mee te doen. Dat betekent dat ze in de film
kunnen spelen. Rollen waar auditie voor gedaan

FACULTATIEVE OUDERGESPREKKEN.
Deze week staan de eventuele oudergesprekken
gepland. Dit houdt in dat de leeklracht, de
desbetreffende ouder ,uitnodigen voor een
gesprek. Niet alle ouders krijgen dus een
uitnodiging. De rapporten gaan mee op woensdag
11 juli.

SCHOOLHEK EN DEURBEL
Wij hadden al aangekondigd dat het schoolhek en
de voordeur om 8.30 uur dichtgaan. Dit doen wij
om toch controle te hebben over wie de school
binnen loopt. Heel vaak zijn het ouders, maar we
kunnen niet voorzichtig genoeg zijn.
Alleen als de kleuters buiten spelen zit er een
touw om de klink zodat de deur niet in het slot
valt.
Inmiddels is de deurbel gemonteerd aan de
buitenzijde.
Men kan, indien nodig, binnenkomen. Het zorgt
voor rust en veiligheid in de school.
Fijn dat er al ouders gehoor hebben gegeven om
bij ons schoolhek niet te roken en de peuken op de
grond te deponeren. Bedankt ouders. Samen
werken we op deze manier toe naar een rookvrije
omgeving en schoolplein voor de kinderen.
Bedankt.
GROEP 8 AFSCHEID
Maandag 9 juli start om 11 uur de generale van de
musical BETOETERD. Onder leiding van Miriam
Vlaming en Fons Hakemulder, hebben zij
wekenlang intensief geoefend. De leerlingen doen
het nu al geweldig goed. Miriam en Fons hartelijk
bedankt voor jullie enthousiasme, inzet en
meedenken.
Alle leerlingen mogen meegenieten van de
generale repetitie.
Woensdag 11 juli om 12 uur wordt groep 8 op
verrassende wijze de school uitgezet. Wij nodigen
de ouders uit om precies om 12 uur bij het
schoolhek te staan met fotocamera.
In de avond is de eindmusical voor genodigden
De leerlingen worden om 18.30 uur op school
verwacht. Voor de ouders en andere genodigden
gaat om 19.00 uur de zaal open. Stipt om 19.30
uur start de musical. Deze duurt ongeveer 90
minuten. Er is tussendoor geen pauze.
Na de musical is er wel een korte pauze,
gevolgd door het officiële gedeelte
…….DIPLOMA UITREIKING……...
Na de diploma uitreiking wordt er een laatste
groepsfoto gemaakt. Vervolgens is er nog
gelegenheid om een drankje te drinken.
Daarna….heeft groep 8 vakantie.
Het team wenst groep 8 veel plezier en succes op
de nieuwe school van het Voortgezet Onderwijs.

VISSEN
Groep 7 en 8 gaan op dinsdag 11 juli vissen bij
het Baggergat. Eerst komt er een gastdocent van
de hengelsportvereniging, meneer Timmer.
In de klas gaan de leerlingen leren over de vis, het
water en ze leren zelf een tuigje te maken.
Daarna gaan ze onder begeleiding, vissen.
Wij zijn rond 15.00 uur klaar met vissen. Daarna
gaan we terug (lopend) naar school.
Schooljaar 2018-2019
Wij starten weer fris en fruitig op maandag 27
augustus.
FIJNE VAKANTIE

JULI
14-07 Finn v/d Wardt
17-07 Roos de Groot
29-07 Dawn van Meerten
AUGUSTUS
01-08
10-08
10-08
13-08
15-08
16-08
18-08
19-08
25-08

Hassam Alouais
Loreen van Baak
Kokob Nguse Berhane
Hubert Krzywina
Adriaan van der Zee
Gwenn Putman
Francisca Swinkels
Beaudey Verwoert
Elin van Vugt

Vrijdag voor de kerst vakantie gaan wij om 12.00
uur uit.
Vrijdag voor de zomervakantie gaan wij om 12.00

Agenda Augustus

02-07
week.
03-07
09-07
11-07
11-07
11-07
13-07

facultatieve gesprekken gehele

overspringen
Generale musical
Groep 8 verlaat school 12.00 uur
rapporten mee
musical aanvang 19.30 uur
school uit om 12.00 uur

Vakantie

27-08 weer naar school
29-08 luizencontrole

2018-2019

VAKANTIE ROOSTER 
Herfst

ma 22 okt t/m vr 26 okt

Kerst

ma 24 dec t/m vrij 4 jan
2019

Voorjaar

ma 25 febr t/m vrij 1 mrt

Mei

19 apr t/m vrij 3 mei.

vakantie
(inclusief pasen )
Hemelvaart

do 30 mei t/m vrij 31 mei

Pinksteren

ma 10 juni

Zomer

ma 22 juli t/m vrij 30 aug

uur uit.
Vier van de vijf studiedagen zijn gepland.
De 4 studiedagen vallen op:
●

 29 oktober 2018

●

22 februari 2019

●

11 juni 2019

●

12 juni 2019

