juli-augustus 2021
Peutergroep/kinderopvang
De laatste weken voor de zomervakantie werken we aan een eigen thema:
'Fantasiedieren'. De kinderen hebben dit thema zelf gekozen.
Op de peutergroep gaan we afscheid nemen van Romano! Romano wordt 4
jaar en zal dan in groep 1 starten! Lieve Romano, heel veel plezier in groep 1!
We gaan je missen!
Donderdag 22 juli zal de laatste schooldag zijn voor de zomervakantie. De
kinderen die alleen de peutergroep bezoeken zullen dan genieten van 6 weken
zomervakantie. Zij worden vanaf 6 september weer verwacht op de peutergroep. De kindjes
van de dagopvang komen gewoon spelen in de vakantie. Komt je kindje niet spelen in de
vakantie, geef dit dan door aan een van de leidsters.
Juf Jolanda zal van vrijdag 23 juli tot en met maandag 16 augustus vakantie hebben. Zij zal
vervangen worden door een collega. Ouders worden hier persoonlijk van op de hoogte
gebracht.
Wij wensen iedereen alvast een hele fijne zomervakantie toe!

Groep 1
In juli stroomt Romano van Belzen door van de peutergroep naar groep 1. Welkom Romano,
we hopen dat je een fijne tijd op school zult hebben.

OKC dag
Donderdag 1 juli is het dan zover....we houden hier op ons
kindcentrum een gezellige OKC-dag! We hebben leuke dingen in
petto….maar wat het is blijft nog even geheim! De kinderen
hoeven die dag geen eten en drinken van thuis mee te nemen,
hier wordt voor gezorgd. We gaan er een hele leuke dag van
maken.

Schoolfotograaf
Woensdag 7 juli komt de schoolfotograaf naar school. Er zullen
portretfoto’s van de kinderen, groepsfoto’s en een broertje/zusje
foto gemaakt worden. De peuters die deze dag niet komen,
mogen van 9.00 uur tot 11.00 uur extra komen.

Port folio/rapport mee naar huis/oudergesprekken
Vrijdag 9 juli krijgen de kinderen hun rapport mee naar huis. In de week van 12 juli houden
we de oudergesprekken (groep 1-2) en de ouder-kindgesprekken (groep 3-7). De juffen
zullen contact met u opnemen om een afspraak te maken.

Afscheid juf Coby
Juf Coby heeft ons laten weten haar afscheid met de kinderen en de juffen te willen vieren.
We zullen op maandag 19 juli zorgen dat juf Coby een fijn afscheid voor haar pensionering
krijgt.

Eindfeest + afscheid groep 8
Dinsdag 20 juli zal groep 8 het eindfeest organiseren. Zij bereiden voor alle kinderen een
leuk feest voor.
De kinderen hoeven op deze dag geen eten en drinken mee
te nemen (niet voor de kleine pauze en ook niet voor de
lunch). Daar wordt voor gezorgd. De peuters die deze
ochtend niet komen, kunnen een dagdeel ruilen om hierbij
aanwezig te zijn.
’s Middags nemen we dan afscheid van groep 8. In een Franck & Vrij Theater nemen de
kinderen van de andere groepen afscheid van groep 8 en hun ouders. Aansluitend krijgen de
kinderen van groep 8 hun getuigschrift.
Voor groep 8 is dit dan echt de laatste schooldag, we zwaaien de groep 8-ers om 14.00 uur
uit! Veel succes op het VO!!

21 + 22 juli
De kinderen van groep 1-7 zijn deze dagen op school. We gaan dan opruimen en
schoonmaken. Op donderdag 22 juli zwaaien we iedereen om 14.00 uit om heerlijk vakantie
te gaan houden.

GVO vanaf groep 3
Vanaf groep 3 is het bij Omnisscholen mogelijk godsdienstlessen te volgen. Juf Tina verzorgt
vanuit de Stichting Dienstencentrum GVO/HVO op onze school deze lessen, met de
bedoeling om de kinderen al op jonge leeftijd te leren respect te hebben voor andere
geloven, levensovertuigingen en culturen. De lessen helpen kinderen om hun eigen kijk op
het leven te ontwikkelen. En om respect te hebben voor mensen die anders in het leven
staan dan zij zelf.
Voor de nieuwe groep 3 leerlingen zal dit volgend schooljaar dus nieuw zijn. Ouders van de
groep 2 leerlingen van nu die hier geen gebruik van willen maken voor hun kind, kunnen dit
doorgeven aan juf Yvonne.

Jarigen
We feliciteren alle jarigen van juli en augustus met hun verjaardag!

