
 

 
 

 

 

 

 
 
Dag allemaal, 
 

De laatste week voor de vakantie is altijd een spannende week. De 

afscheidsavond, het “overgooien”, de afscheidsspelletjes, afscheid 

nemen van juf Mia, opruimen en weggooien….. We maken er samen 

met u gedenkwaardige dagen van….en daarna allemaal flink 

genieten van een welverdiende vakantie!  

 
Naschools aanbod theaterdans 
 

Een aantal weken geleden hebben we subsidie aangevraagd bij 

de gemeente Alkmaar om een naschools aanbod te realiseren. 

De aanvraag is goedgekeurd en dat betekent dat we in het najaar 

gaan starten met een 8 lessen “theaterdans” voor de leerlingen van 

groep 3-4. De lessen worden na schooltijd gegeven in de kerk. Er 

wordt per les een eigen bijdrage van 2 euro per kind per les 

gevraagd (in totaal dus een eigen bijdrage van 16 euro). Bij de start 

van het nieuwe schooljaar volgt hierover meer informatie.  

 

ISOB studiedag 18 september 
 
Een datum om alvast in de agenda te noteren is 18 

september. Op deze dag is er voor alle medewerkers 

van ons bestuur, de ISOB, een studiedag 

georganiseerd rondom het thema kindermishandeling. 

Deze dag besteden we aandacht aan hoe dit te 

voorkomen en te signaleren. De kinderen zijn deze 

dag vrij! 

 

8 juli 2019 



 

De laatste schooldag 
 
Aan al het goed komt een eind….en dus ook aan dit schooljaar. 

Op vrijdag 12 juli is dan echt de laatste schooldag. Vanaf 11:45 uur 

vindt het traditionele “overgooien” plaats: alle kinderen die naar een 

nieuwe klas/leerkracht gaan, worden naar hun nieuwe lokaal 

“gegooid”’ onder luid applaus van alle aanwezigen. Een prachtig 

moment, waarbij u van harte welkom bent. Om 12:00 uur ten 

slotte wordt groep 8 de school “uitgegleden” en start om 12:15 uur de 

zomervakantie.  

 
Om alvast te noteren! 
 
Naast de ISOB studiedag op 18 september, hebben we nog twee 

studiedagen gepland op vrijdag 14 februari en dinsdag 2 juni. 

    

Agenda 
 

8 juli Afscheidsavond groep 8  

9 juli Afscheid juf Mia 

11 juli  rapport mee 

12 juli Laatste schooldag. Om 11:45 start 

het overgooien van de kinderen 

naar een nieuwe groep. (alle 

ouders van harte welkom!) Om 

12:00 glijden we groep 8 de school 

uit. Vakantie start om 12:15 uur. 

26 augustus Eerste schooldag 

9 september Informatie-avond en 

Jaarvergadering 

 

Met vriendelijke groet namens het gehele team, Edith Hoegen 

 

 


