Week 24

2017-2018

Belangrijke data
Juni
13 juni
19 juni
21 juni
22 juni
27 juni

Buitenspeeldag
Samen schoonmaken voor een frisse start vanaf 16.00 uur
Werkavond 1: Ouders 7de en 8ste jaars
Hockeyclinic bb
Werkavond 2: Ouders 7de en 8ste jaars

09 juli

Schoolreis onderbouw
Schoolreis middenbouw
Schoolreis bovenbouw
Uitvoering Musical groep 7/8 19.00 uur
Afscheidsavond groep 8 20.45 uur
De nacht van 8
Vanaf 11.15 uur het definitieve afscheid van 8
Voor alle kinderen start de zomervakantie. Het team werkt deze morgen nog even door.

juli

10 juli
10 juli
11 juli
12 juli
13 juli

Kom je ook?
Het is al weer een jaar geleden dat een groep ouders, gewapend met emmer en doekje, de school binnenkwam om
al het speelgoed schoon te maken. Geweldig! In een sneltreinvaart werd alles onder handen genomen. En….de
dames hadden eer van hun werk want het was hard nodig. Je begrijpt dat na een jaar intensief spelen alles weer toe
is aan een schoonmaakbeurt. Kom je dit jaar ook helpen? Vanaf 14.00 uur op dinsdag 19 juni ben je van harte
welkom. Geef je op bij Salouah Garouj en kom die dag met een emmer en doekje op school. Wij zorgen voor de
schoonmaakmiddelen en natuurlijk voor koffie of thee met wat lekkers.
Alvast heel erg bedankt!
Musical 7de en 8ste jaars
Op donderdag 7 juni hebben wij een informatieavond gehad over de musical groep 7de en 8ste jaars en het afscheid
van de 8ste jaars. Het was erg fijn om met zoveel ouders en kinderen hierover te brainstormen. Inmiddels is er een
WhatsApp groep gemaakt door een paar ouders, zodat de lijntjes kort zijn. Zij hebben niet alle nummers dus mocht
je er nog niet in zitten en wil je dit wel, geef het even aan Cinda of Tamara door. (Zij zullen de app-beheerder
zijn/worden.)
We hebben twee werkavonden afgesproken: donderdag 21 juni om 19.00 uur en woensdag 27 juni om 19.00
uur!
De musical wordt op dinsdag 10 juli gehouden in de aula van het Johannes Fontanus College. Een uitnodiging volgt.
Dinsdag 10 juli om 20.45 uur is het officiële afscheid van groep 8. Verdere informatie volgt. Woensdag 11 juli is de
“nacht van 8”. De kinderen van groep 8 hebben dan de niet officiële afscheidsavond. Donderdag 12 juli is er vanaf
11.15 uur het welbekende poortje. De kinderen van groep 8 worden dan de school uitgezwaaid.
Hockeyclinic
De hele week was het lekker warm en droog weer. Op de dag van de hockeyclinic van sloeg het weer om. Regen
van ’s morgens tot ’s middags. Geen weer om 2 uur lang een hockeytraining te krijgen. Na overleg met de
hockeyclub hebben wij besloten om de clinic te verzetten. Op vrijdagmiddag 22 juni van 13.00 tot 15.00 uur hebben
de kinderen van groep 7/8 nu de clinic. Dat betekent dat ze op deze middag loopschoenen aan moeten, drinken en
sportieve kleren aan moeten. We hebben geen gelegenheid om ons om te kleden.
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Bootcamp
Het zit wel erg tegen op de bootcamp-lessen voor de middenbouw en bovenbouw. Afgelopen donderdag zouden
deze groepen in het bos deze leuke activiteit hebben. Helaas was de docent ziek en kon de les niet doorgaan. Dat
was erg jammer. De meeste kinderen hadden zich er erg op verheugd en waren er ook helemaal op voorbereid.
Gelukkig was het mooi weer en hebben alle kinderen toch even lekker buiten kunnen spelen op het veldje vlak bij de
school.
We proberen nog dit schooljaar een nieuwe afspraak te maken voor een bootcamp-les. We geven niet op.
Gezocht: Overblijfmedewerker!
Ben jij op zoek naar een (bij)baan, woon je in Barneveld en kan je goed overweg met kinderen? Dan zijn wij op zoek
naar jou! Wij zijn per direct op zoek naar een enthousiaste overblijfmedewerker voor een dag in de week en om
eventueel in te vallen. Voor het overblijven ontvang je een leuke vergoeding. Is dit is voor jou? Mail je CV en een
korte motivatie of voor info naar overblijvenzb@gmail.com
Concept vakantierooster 2018-2019
Let wel nog op: Het is het concept.
Herfstvakantie

22-10-2018

26-10-2018

Kerstvakantie

24-12-2018

4-1-2019

Voorjaarsvakantie

25-2-2019

1-3-2019

Goede vrijdag en 2e Paasdag

19-4-2019

22-4-2019

Meivakantie

23-4-2019

3-5-2019

Hemelvaart

30-5-2019

31-5-2019

Pinkstervakantie

10-6-2019

10-6-2019

Zomervakantie

22-7-2019

30-8-2019

Week 24

De Zandbergschool

2

