Nieuwsbrief

Agenda:
 Week van maandag 11
juli: rapportgesprekken
 15-07-2022: bezoek
Muzeeum; groep 4 t/m 6
 18-07-2022: doordraaien

Warm weer

14-07-2022
nummer 33

Volgende week geven ze warm weer af. We zullen de activiteiten
aanpassen als het nodig is.
Wel willen we aan jullie vragen om jullie kind(eren) voor schooltijd
goed in te smeren met zonnebrandcrème. Een lege beker of flesje
om met water te vullen is ook erg fijn. Zo kunnen de kinderen
voldoende drinken.

nieuwe groepen
 19-07-2022: musical groep
7 én 8 en aansluitend
afscheid groep 8
 22-07-2022: laatste
schooldag; groep 1 t/m 8;

Doorschuifmoment
Volgende week gaan de kinderen alvast kennis maken in hun
‘nieuwe’ klas en met de juf of meester voor volgend schooljaar. Zij
gaan dit doen op maandag 18 juli van 9.00 – 10.00 uur.

12.00 uur vrij
 24-07-2022 t/m 02-092022: zomervakantie
 05-09-2023: start school

Juf en meester-dag
Volgende week vrijdag vieren de juffen en de meesters hun
verjaardag. Alle kinderen van de groepen 1 t/m 8 worden om 8.30
uur op school verwacht. Als je die ochtend verkleed wilt komen,
mag dat natuurlijk! De kinderen hoeven niets te eten en drinken
mee te nemen voor deze dag. Om 12.00 uur begint dan voor
iedereen de vakantie!

Tassen
Volgende week worden alle spulletjes in de klassen opgeruimd.
Het is daarvoor handig dat de kinderen een grote tas meenemen
waar alles in past. Willen jullie zorgen dat deze uiterlijk donderdag
21 juli op school is?

Afscheid groep 8 met team
Woensdagmiddag 20 juli nemen de juffen en meesters afscheid van
de kinderen van groep 8. Dit doen we aansluitend na schooltijd. De
kinderen zullen zo rond 16.30 uur weer terug zijn bij school. We willen
vragen of ze die dag makkelijke schoenen aanhebben (geen
slippers) met sokken.
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Musical ‘het eiland Albatros’
Dinsdag 19 juli voert groep 7 en 8 de musical ‘het eiland Albatros’ op.
Overdag zullen zij dit doen voor de kinderen van school.
’s Avonds is dan de première. De zaal van de Stadsweide gaat open
om 18.30 uur. Alle ouder(s), broers, zussen en grootouders van groep 7
en 8 zijn van harte welkom. Om 19.00 uur start de musical.
’s Avonds verwachten we de kinderen van groep 7 en 8 om 18.00 uur
op school.

Bijlage
* flyer Peerock; groep 1 t/m 8; kinderen tot 12 jaar gratis; op papier
* brief Mixmiddag; groep 1 t/m 8; digitaal
* flyer brugklasser veilig op weg; groep 8; digitaal

Opbrengst
Zuidvliethofje
12-07-2022 én
05-07-2022
€ 11,30
Dinsdag 19-07-2022
wordt er weer geld
ingezameld voor
de dieren.
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