
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dag allemaal, 
 

De laatste weken voor de zomervakantie zijn aangebroken. De Cito-

toetsen worden afgemaakt, de eerste doorschuifmiddag is achter de 

rug. Langzaam gaan we vooruitkijken naar komend schooljaar en het 

huidige schooljaar wordt afgerond. De komende weken zijn er nog tal 

van activiteiten. De schoolreisjes komen in zicht en groep 8 is druk 

bezig met het naderend afscheid. Dat doet altijd een beetje pijn… 

 

Avond 4-daagse 
 
In goed overleg met de ouderraad is besloten de avond 4-daagse te 

verplaatsen naar de start van het nieuwe schooljaar, van 12 tot 15 

september. Ook de leerlingen die nu in groep 8 zitten, zijn daarbij 

van harte welkom en ontvangen hiervoor een uitnodiging. 

 

Uitreiking nieuwe gymmaterialen SVO 
 
Vrijdag 14 juli, om 15:00 uur, worden de nieuwe gymmaterialen die 

de SVO heeft aangeschaft, feestelijk aangeboden aan het team. Dit 

heuglijk feit vieren we graag samen met u! U heeft namelijk mogelijk 

gemaakt dat het vak Lichamelijke Opvoeding een nieuwe impuls 

krijgt. Met deze nieuwe materialen kunnen we een breder aanbod 

voor de leerlingen realiseren. Dit is van groot belang voor de 

motorische, lichamelijke en cognitieve ontwikkeling van alle 

leerlingen. Om u te bedanken voor uw gulle giften, heffen wij graag 

het glas met u. Tevens zullen de leerlingen een kleine demonstratie 

geven van de mogelijkheden van de materialen. U bent van harte 
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welkom! 

 

Afscheid groep 8  

De afscheidsavond van groep 8 is dit jaar op maandag 17 juli. De 

leerlingen van groep 7-8 spelen voor alle leerlingen van de school en 

ouders en belangstellenden de afscheidsmusical in Café de 

Vriendschap. De musical start om 19:00 uur en duurt een uur. Na 

afloop van de musical is er een korte pauze en gaan de leerlingen 

van groep 1 t/m 6 en hun ouders naar huis. Om 20:30 start dan het 

afscheidsgedeelte voor kinderen, ouders en familie van groep 7-8.  

 

Laatste schooldag  

Vrijdag 21 juli is de laatste schooldag. Traditiegetrouw 

organiseren de kinderen en ouders van groep 8 dan de 

afscheidsspelletjes voor alle leerlingen van de school. Deze 

spelletjes vinden plaats op het schoolplein, op het Klavertjesveld en 

in de kerk.U bent hierbij van harte welkom. Na afloop van de 

spelletjes start om 11:45 uur het “overgooien”: de leerlingen die 

van leerkracht wisselen worden door de “oude”leerkracht de nieuwe 

klas “ingegooid”, onder luid applaus van alle aanwezigen. Een voor 

de leerlingen een belangrijk moment, waarbij uw aanwezigheid zeer 

wordt gewaardeerd. Om 12 uur gooien we leerlingen van  groep 8 de 

school uit. Dit is tevens de start van de zomervakantie. We maken er 

kortom een gezellige dag van! 

 

Schoolfotograaf 

Zoals u heeft gemerkt, zijn we dit jaar verrast met een vervanger van 

de “oude” schoolfotograaf. Ook de werkwijze is veranderd. U heeft 

allen een eigen inlogcode ontvangen, waar u uw bestelling kunt 

plaatsen.  

 

Schoolapp 

Denkt u aan het aanmelden voor onze nieuwe schoolapp? 



 

Belangrijke data 
 

15 juni   Schoolreisje groep 1-2 

20 juni   MR-vergadering 

20 juni   Afscheidstegeltje verven ouders groep 8 

22 juni   Schoolreisje groep 3-4 

26 juni   Doorschuifmiddag 

26-30 juni  Laatste week lezen met leesmoeders en laatste 

week plusklas en RT 

3 juli   Groep 7-8 bezoek Anne Frankhuis Amsterdam 

3 juli   Schoolschoonmaakavond 

6-7 juli   Schoolkamp groep 5-6 

5-6-7 juli  Schoolkamp groep 7-8 

12 juli   Juffendag 

14 juli   Presentatie nieuwe gymmaterialen 15:00 uur 

17 juli   Afscheidsavond groep 8. 

20 juli   Rapport mee 

21 juli   Laatste schooldag. School uit om 12: 15 uur. 

 
 
Met vriendelijke groet namens het gehele team, 

 

Edith Hoegen 

 

 

 


