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Belangrijke data
Juni
19 juni
21 juni
22 juni
27 juni

Samen schoonmaken voor een frisse start vanaf 14.00 uur
Werkavond 1: Ouders 7de en 8ste jaars 19.00 uur
Hockeyclinic bb
Werkavond 2: Ouders 7de en 8ste jaars 19.00 uur

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 definitiev 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 werkavonden.
Onze laatste bijeenkomst over de musical werd druk bezocht. We hebben toen afgesproken dat we een werkavond
voor de ouders zouden houden. Inmiddels zijn er al flink wat ouders thuis en op school aan de gang gegaan met
spullen verzamelen, attributen bedenken én maken etc.
Willen jullie alle materialen die we eventueel kunnen gebruiken zoals dozen, stof en hout meenemen? Ervaring leert
dat eigen gereedschap mee handig kan zijn.
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Herkansing hockeyles groep 7 en 8: 22 juni
Herkansing! Op vrijdagmiddag 22 juni hebben de kinderen van groep 7 en 8 hockeyles bij de hockeyclub. We gaan
hier om 12.45 naar toe en we starten om 13.00 uur en het is om 15.00 uur afgelopen. De kinderen mogen vanaf de
hockeyclub direct naar huis of lopen met juf Tamara terug naar school. Om zo prettig mogelijk de les te volgen, heeft
de hockeyclub gevraagd om de kinderen in sportieve kleding te laten komen met loop- of kunstgrasschoenen. Dit
mogen geen voetbalschoenen met noppen zijn. Ook is het handig dat de kinderen iets van drinken meenemen voor
in de pauze. We verheugen ons op een sportieve les!
We zoeken nog: 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
Portfolio
Met de teams van Zandberg en Lange Voren, input van ouders, scholen in het land, e.a. ervaringen zijn we hard aan
de slag om een portfolio voor onze kinderen verder door te ontwikkelen. Dank alvast voor de ouders die meehielpen.
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