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AGENDA JULI     

Wo. 21 juli Musical + afscheid groep 8C Vr. 23 juli Opruimdag voor het team 

Wo. 21 juli Meester– en Juffendag gr. 3 en 4 23 juli—3 sept. Zomervakantie 

Wo. 21 juli Vossenjacht gr. 5 en 6 Ma. 6 september Start nieuw schooljaar 

Do. 22 juli Laatste schooldag   

Spelletjesmiddagen 
Vijf oud-leerlingen van onze school organiseren spelletjes-
middagen te  voor kinderen uit de groepen 1 t/m 3. Dit om-
dat er vanwege corona heel veel niet is doorgegaan. Enkele 
ouders van deze oud-leerlingen zullen daarbij ondersteu-
nen. Ze hebben gevraagd of wij de uitnodigingen hiervoor 
wilden uitdelen. Daarom krijgen de kinderen vandaag een 
papieren opgaveformulier mee. 

Het was fantastisch!!! 
We sloten met twee groepen 8 af met twee fantastische 
afscheidsavonden in het Palet. Vanavond is groep 8C aan de 
beurt om er een geweldige afscheidsavond van te maken. 
We wensen hen veel succes toe! Vanwege 1,5 meter af-
stand konden er minder toeschouwers aanwezig zijn, maar 
de gezinsleden konden wel samen genieten van de musical.  
En het was natuurlijk superfijn dat de musicals door konden 
gaan en dat werd door de ouders en de kinderen bijzonder 
gewaardeerd.  
Op alle avonden werd er prachtig gespeeld en gezongen. 
Het publiek en de spelers genoten met volle teugen. Wat is 
het mooi om zo afscheid te nemen. Wij hebben ervan geno-
ten en bedanken alle juffen en meesters van groep 8 voor 
de begeleiding van hun groep. Ook de rest van het team en 
een aantal ouders hielpen mee. Bedankt voor jullie hulp en 
ondersteuning!  

Personeel 
Juf Arielh gaat na de zomervakantie genieten van haar wel-
verdiende zwangerschapsverlof. Zij zal tot half januari met 
verlof zijn. We hebben verschillende onderwijsassistenten 
aangenomen om de vrijkomende uren in te vullen. Vanwege 
het Nationaal Programma Onderwijs is er voorzien in extra 
individuele begeleiding van kinderen of in kleine groepen. 

Zomervakantie 
Op vrijdag 23 juli zijn de kinderen vrij en begint voor hen de 
welverdiende zomervakantie. Het schoolteam gebruikt deze 
dag om alles te verhuizen en op te ruimen. 
Maandag start ook voor het team de zomervakantie. Wij 
hebben er zin in. Het hele team wenst u een fijne vakantie 
toe. Goede reis gewenst wanneer u erop uit trekt. Wij ver-
wachten alle kinderen weer terug op maandag 6 septem-

Schoolgids 
De nieuwe schoolgids wordt in de eerste week van het nieu-
we schooljaar uitgegeven. De digitale versie sturen wij u aan 
het begin van de laatste vakantieweek, zodat u voor de eer-
ste schooldag op de hoogte bent van alle informatie.   

Ouders bedankt!!! 
Dit schooljaar is er minder hulp van ouders ingezet dan nor-
maal. Ook de activiteitencommissie is minder ingezet bij 
activiteiten. De overblijfouders hebben zich opnieuw enorm 
ingezet om de TMO-opvang bij de kleuters goed te begelei-
den. Ouders hebben hun kind(-eren) en daarmee ook ons 
wel enorm ondersteund bij het thuisonderwijs. We willen u 
van harte bedanken voor al uw hulp en ondersteuning in 
het afgelopen jaar. Fijn dat we op jullie konden rekenen.  
We hopen volgend jaar opnieuw op uw hulp.  

Vossenjacht 
Met een leuke, spannende vossenjacht sloten we het jaar in 
de groepen 5 en 6 af. Voor deze groepen was dit hun alter-
natieve schoolreis. En die was zeer geslaagd!!!! 



Eindmusical groep 8 




