JULI 2017

En dan zijn toch echt de laatste weken van het schooljaar aangebroken. Afscheid nemen….
van je juf of meester………. en voor groep 8 van de hele school.
We gaan er nog een paar spetterende weken van maken.
De activiteiten van de laatste weken op een rijtje:
 Maandag 3 juli zijn de kinderen vrij. Het team heeft dan een studiedag.
 Woensdag 5 juli vieren we de verjaardagen van de juffen en meesters. Iedereen heeft
een eigen feestprogramma. ’s Avonds is er de ouderbedankavond. We nodigen alle
ouders uit om tussen 20.00 en 22.00 uur op school te komen. We bedanken u dan
voor uw inzet en samenwerking van het afgelopen jaar. In de bijlage de uitnodiging.
 Op donderdag 6 juli gaan de kinderen kennismaken met hun nieuwe leerkracht.
 Vrijdag 7 juli gaat portfolio 2 mee naar huis.
 Op woensdag 12 juli voeren de kinderen van groep 8 de musical op voor de groepen
1 tot en met 7. ’s Avonds is de uitvoering voor de ouders van groep 8 in de Es.
 Donderdag 13 juli is dan echt de laatste schooldag voor groep 8. Ze worden om 14.45
uur uitgezwaaid door alle kinderen. Om 19.00 uur is het gala van groep 8.
 Vrijdag 14 juli begint de zomervakantie om 12.30 uur. Groep 8 is vrij.
We wensen iedereen veel plezier.

We wensen Casper een heel fijne schooltijd en veel plezier in groep 1-2b bij juf Anne-Marie.

Hulpouders gevraagd
BRIGADIERS We hebben nog ouders nodig die kunnen brigadieren op dinsdag en
donderdag na schooltijd. Voor een veilige oversteek en de continuïteit is het belangrijk dat
we op alle tijdstippen voor en na schooltijd het brigadieren kunnen garanderen. De
contactpersoon is Patricia de Moet. p.demoet@home.nl
LUIZENCONTROLE We zijn ook op zoek naar ouders die, iedere woensdag na een vakantie
om 8.30 uur, willen helpen bij de luizencontrole. De hercontrole is dan twee weken later. Voor
meer informatie en om u aan te melden kunt u contact opnemen met Mariët van de Ven
marietven@hotmail.com

Jeelo
Prachtige maquettes waren er te bewonderen op woensdag 28 juni. De afsluiting van het
project: Inrichten van je eigen omgeving.

Voorstellen
Hallo,
Mijn naam is Maaike Poirters. Komend schooljaar zullen jullie mij tegen
gaan komen op school. Vooral in groep 5, maar daarnaast ook af en toe
in andere groepen. Ik heb er ontzettend veel zin in en via deze weg wil
ik me graag nog wat beter aan jullie voorstellen.
Ik ben 23 jaar oud en woon in Boxtel, samen met Kasper. In mijn vrije
tijd speel ik graag een potje tennis, lees ik een boek of kijk ik een film.
Ook doe ik graag leuke dingen met vriendinnen en houd ik van reizen.
Mocht je nog meer over me willen weten dan loop gerust een keer
binnen voor een praatje, altijd leuk! Voor nu wens ik jullie alvast een hele fijne zomervakantie
en tot in schooljaar 2017-2018!
Groetjes, Maaike
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Jarig
Janne uit groep 5

Studiedag team kinderen vrij
OR
Uitslag namenwedstrijd
waterontdekplek 11.45 uur
Juf-meesterdag
Ouderbedankavond 20.00-22.00 uur
doorstroomochtend
Portfolio 2

Musical groep 8
10.30-12.30 uur voor groep 1 t/m 7
19.00 uur voor ouders groep 8
14.45 uur uitzwaaien groep 8
19.00 uur gala groep 8
Laatste schooldag
Groep 8 vrij

Lucas uit groep 7
Tobias uit groep 1-2a
Nick en Suze uit groep 6
Yelle uit groep 6

Zomervakantie. De school begint weer
op maandag 28 augustus
Cheryl uit groep 1-2b

Fenne uit groep 4
Willem uit groep 3
Inez uit groep 1-2a

Semmy uit groep 5

Pien uit groep 3

De laatste nieuwsbrief van 2016-2017 krijgt u op 14 juli.

