
                                    

 

 

    

                                                  16 juni 2022 

Goede Doelen Sponsorloop (herh.) 
Op donderdag 23 juni staat de Goede Doelen sponsorloop 
gepland. Tussen 17.00 en 19.00 uur zal de sponsorloop 
gehouden worden op het veld naast de Toermalijn. 
Tijdens de sponsorloop wordt er ook eten en drinken 
verkocht wat ten goede komt voor het Goede Doel. 

Voor de sponsorloop is het verstandig om de kinderen 
sportieve kleding en schoeisel te laten dragen. 

 

10-minuten gesprekken 
In de week van 27 juni staan de 10-minuten gesprekken voor 
de groepen 1 t/m 7 gepland. Komende week zult u weer 
worden uitgenodigd, om in te schrijven, voor deze 
gesprekken via Social Schools. 

Schoolreisje groep 3 t/m 6 
In de afgelopen week kwamen er al een aantal vragen over 
het schoolreisje. 
Op dinsdag 5 juli komen de kinderen op de normale tijd op 
school. In de klas zullen dan nog enkele afspraken met de 
kinderen gemaakt worden. Rond 9.00 uur zal de bus 
vertrekken naar ……….. Dit blijft nog even een verrassing. 
Een dag van te voren vertellen we, traditiegetrouw, de 
bestemming aan de kinderen.  
Rond 16.30 uur zijn we dan weer terug op school. 
De laatste afspraken omtrent schoolreisje zullen voor de tijd 
met de ouders gedeeld worden. Voor het schoolreisje van 
groep 3 t/m 6 hebben we dit jaar geen hulp nodig van 
ouders. 

Juffendag 
Op 6 juli vieren de juffen van de groep 1 t/m 3 hun 
verjaardagen. Op deze dag mogen de kinderen verkleed naar 
school komen. 

Voorstelling Trash 
Vanmorgen zijn de kinderen van groep 3 en 4 bij de 
interactieve voorstelling Trash geweest. Op een ludieke en 
muzikale wijze stond het thema zwerfafval, duurzaamheid en 
recyclen centraal.  

 

 
 

 
 
Bijzondere data: 
 
17 juni: Studiedag (kinderen zijn vrij) 
 
20 juni: Rapport mee naar huis 
 
23 juni: Goede Doelen Sponsorloop 
 
Week van 27 juni: 10-minuten gesprekken (gr. 1 t/m 7) 
 
5 juli: Schoolreisje groep 1 t/m 6 
 
6 juli: Juffendag groep 1 t/m 3 
 
7 juli: Uitje groep 8 
 
13 juli: Musical groep 8 
 
14 juli: Uitzwaaien groep 8 
 
15 juli: Start zomervakantie (na 11.45 uur) 

  

  

 


