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Agenda 
Vrijdag  14 juli Pleinfeest vanaf 17.00 uur 

Maandag 17 juli Schoolreis groep 3 en 4 

Woensdag 19 juli Musical groep 8 

Vrijdag 22 juli Vossenjacht 

Maandag 24 juli t/m 3 sept Start zomervakantie 

Woensdag 30 augustus Schoonmaakavond vanaf 19.00 uur. Graag zo 
veel mogelijk ouders aanwezig! 

 

 

Kleuternieuws 

Het is al weer een tijdje geleden dat alle kleutermaterialen een goede 

poetsbeurt hebben gehad. Daarom krijgen de kleuters dinsdagmiddag 18 

juli a.s. alvast materiaal mee naar huis. We zouden het fijn vinden als dit 

eens even lekker gesopt werd. Indien mogelijk vrijdag graag een 

draagtas mee naar school. Materiaal graag inleveren tijdens de 

schoonmaakavond op woensdagavond 30 augustus vanaf 19.00 uur. 

Let op Schoonmaakavond voor alle groepen is op woensdag 30 

augustus vanaf 19.00 uur. U komt toch ook? Zodat we het nieuwe 

schooljaar lekker fris kunnen beginnen! 

 

 



Groep 3 

Vrijdag 14 juli kunnen de lego-k'nex materialen van groep 3 opgehaald 

worden om schoongemaakt te worden. Wie heeft hiervoor 

belangstelling? Graag om 12.00 uur langskomen om materiaal te halen. 

Inleveren uiterlijk woensdag 19 juli. 

 

Generale repetitie musical groep 8 

Dinsdagmiddag 18 juli a.s. gaan de kinderen van groep 3 t/m 7 naar het 

Boschhuis om naar de musical van groep 8 te kijken. We vertrekken met 

de kinderen om 13.00 uur vanaf school. Groep 3,4 lopen en groep 5 t/m 

7 gaan fietsen. De kinderen moeten om 15.15 uur vanaf het Boschhuis 

opgehaald worden. Als er kinderen zijn die alleen naar huis mogen 

fietsen dan graag even een berichtje aan de desbetreffende leerkracht. 

De kleuters gaan 's ochtends naar het Boschhuis om naar de liedjes van 

de musical te luisteren. We maken er een gezellige ochtend van met 

onderweg een picknick en zullen om 11.40 uur weer terug bij school zijn.  

 

Laatste schooldag 

Nog 1 week en dan zit het schooljaar erop! Vrijdag 21 juli vieren we de 

laatste schooldag met een vossenjacht. We starten de dag gewoon om 

8.30 uur. De kinderen hoeven geen fruittas mee. Vanaf 11.00 uur bent u 

van harte welkom op het schoolplein.  

Onder het genot van een kopje koffie kunt u gezellig kijken en luisteren 

naar de liedjes en dansjes die de kinderen voor de jaarafsluiting hebben 

ingestudeerd.  

Om 12.00 uur begint de vakantie! We zoeken voor de groepen 1 en 2 

nog wel begeleiding voor de vossenjacht. Er hangt een intekenlijst bij de 

ingang van de kleuters. 

 


