Week 26
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Belangrijke data
Juni
25 juni
26 juni
27 juni
27 juni
28 juni

De leerlingenraad heeft een picknick als afsluiting van dit schooljaar
Info portfolio en groepenindeling
Portfolio mee
Werkavond 2: Ouders 7de en 8ste jaars 19.00 uur
Doorstroommoment voor alle kinderen in de nieuwe groepen

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

Ouderavond groepsindeling en portfolio
Ook voor het komende schooljaar gaan de ontwikkelingen van o.a. het leerplein en Snappet verder. Op basis van
deze ontwikkelingen, de verdeling van leerlingen en de beschikbare inzet van leerkrachten/onderwijsassistentie is er
een groepsindeling gemaakt.
Dinsdag 26 juni om 19.30 uur wordt tijdens een ouderavond verteld hoe de klassen voor het volgende schooljaar
verdeeld worden. We starten in de groepen en geven uitleg over het portfolio. We laten zien hoe het er nu uitziet en
geven handige leestips.
We sluiten centraal af met een toelichting over de opbouw van de groepen.

Schoolreis
Op maandag 9 juli gaat de onderbouw op schoolreis naar “Het land van Jan Klaassen” (bij Doetinchem).
Een geweldig speel- en doepark met heel veel leuke speeltoestellen. We kijken ook altijd weer met heel veel plezier
naar een leuke poppenkastvoorstelling. Mocht het die dag slecht weer zijn….er is ook een grote binnenspeelplaats
aanwezig.
We hopen natuurlijk op mooi weer en dan is het verstandig om je kind een extra setje droge kleren mee te geven
maar ook een zwembroek/badpak en een handdoek.
De kinderen worden om 8.30 uur op school verwacht.
Wij vertrekken tussen 8.45 uur en 9.00 uur.
We zullen om ± 15.30 uur op school terug zijn.
Meenemen - een lunchpakket
- eventueel wat fruit
- snoep (niet te veel en geen kauwgom)
- 2 à 3 pakjes drinken (GEEN beker en GEEN blikjes)
- een nat washandje (graag in plastic bakje)
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Aandoen:

Makkelijke kleding die vies mag worden
Schoenen die kinderen zelf aan en uit kunnen doen!!!!!

Alles graag in een rugtas met daarop duidelijk naam en adres.
Indien er nog bijzonderheden zijn over uw kind, bijv. medicijngebruik of wagenziekte, laat het ons dan weten.
We hopen op een gezellige schoolreis.
Met vriendelijke groet, Nanke en Marjo
Musical werkavond
Wat een geweldige opkomst hadden we afgelopen donderdag. Zowel ouders als leerlingen hebben keihard gewerkt
en de sfeer was super gezellig. Heel erg bedankt allemaal. A.s. woensdag 27 juni maken we het af. Dus.... ouders
van de 7e en 8e jaars die een gezellige avond willen én mee willen helpen zijn van harte welkom. We starten dan
weer om 19.00 uur.
Verder zijn we voor dinsdag 10 juli (de dag van de musical) nog op zoek naar een paar ouders die ons ‘s ochtends
even willen helpen met o.a. het vervoeren van de spullen van onze school naar onze buren van het JFC. We willen
vanaf 8.30 uur aan de gang en hopen alles daar uiterlijk 10 uur klaar te hebben gezet. Als je dan kan, geef je het dan
even aan Cinda of Tamara door?

Schoon!
Is het je opgevallen? Alles blinkt in de klassen van de onderbouw en in de gang. De bakken
met Lego, de bouwhoek, de kralen, de kasten en…ja eigenlijk alles is onder handen
genomen door een grote groep moeders. Ze kwamen, bewapend met emmer en doek, naar
school en gingen aan de slag. Geweldig, moeders! Heel hartelijk bedankt namens de
kinderen en de leerkrachten.
Schoolreis middenbouw
9 juli gaat de middenbouw samen met de middenbouw van de Zandberg naar de Julianatoren!
Vertrek en terugkomst
Verzamelen in de klas: 08:30 uur
Vertrek:
08:45 uur
Terugkomst:
15:00 uur (+/-)
Telefoonnummer voor noodgevallen: 0654697497 (Joep)
Wat nemen we mee?
- Lunch, iets te snacken en voldoende te drinken.
Als we een zonnige dag hebben: zonnebrand. Als we een regenachtige dag hebben: een regenjas en eventueel
laarzen.
Een rugzak voorzien van naam en telefoonnummer.
Het is aan te raden de kinderen goede schoeisel aan te doen in verband met het beklimmen van verschillende
attracties.
De school is niet aansprakelijk voor het eventuele beschadigd raken of verliezen van mobieltjes of fotocamera’s.
Toezicht
Er gaan twee begeleiders van de Lange Voren en drie begeleiders van de Zandberg.
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