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AGENDA 
  26 juni  

 1 juli 

 2 juli 

 2 juli 

 Studiedag leerlingen vrij  

 Afscheidsavond groep 8 

 Eindfeest hele school 

 Opening nieuwe schoolplein 14.30 uur 
   

GASTLESSEN 
BOVENBOUW 

 

 Als afronding van ons project over de oorlog, komt maandag Daan Ingelse vertellen in 
groep 7 en 8.  
Op vrijdag komt Alan Bakx in een gastles vertellen over de VN en zijn ervaringen als 
militair. 
Dit soort lessen is interessant en leerzaam, maar kan voor sommige kinderen ook wel 
heel indrukwekkend zijn, we proberen met iedereen rekening te houden.  
 

   

DAG4DAAGSE 
 Dit jaar hebben we voor het eerst de dag4daagse gelopen met de kleuters. Net zoals bij 

de avond4daagse hebben we vier dagen achter elkaar een eind gelopen. Elke dag stond 
er onderweg een ouder met een lekkere traktatie voor ons klaar. Als geweldige afsluiter 
stond vrijdagochtend de hele school en een heleboel ander publiek ons op te wachten. 
Met een groot applaus, een medaille en hier en daar een cadeautje werden we 
binnengehaald.  
Grote dank aan de sportouders die ons hebben geholpen dit te organiseren. Het was 
een groot succes en we hopen volgend jaar weer. 
  

 

   

PLEIN 
 Zaterdagmiddag is het plein opgeruimd en het onkruid uit de borders verwijderd. 

Hulpouders en leerkrachten hartelijk dank voor de hulp. 
 

   

IKEA KASTEN 
 Voor de inrichting van de units middenbouw en 

bovenbouw zijn er 12 ikeakasten besteld. Deze 
komen a.s. vrijdag binnen. 
Is er een vader/moeder, opa/oma of iemand die 
deze kasten in de laatse schoolweek voor ons in  
elkaar wil zetten?  

   

HUTTENDORP 
 In de bijlage zit een uitnodiging voor het Huttendorp. 
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