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Agenda
maandag

16 juli

woensdag

18 juli

donderdag

19 juli

vrijdag

20 juli

weekopening juf Lok
schoonmaakavond (alles lekker schoon voor de vakantie’
afscheid groep 8 (kinderen en ouders/verzorgers
groep 8), 19.30 uur
afscheid groep 8 van de andere kinderen, 11.30 uur
afscheid juf Liesbeth,
13.00 uur afscheid van de kinderen;
15.00 afscheid van ouders
laatste schooldag,
afsluiting met ouders, 11.00 uur
sluiten schooldeur, 12.00 uur

Godsdienst
De kinderen horen deze week de gelijkenis van de verloren zoon.
Feestelijke ouderavond
Wat was het fantastisch vrijdagavond. Een geweldige musical en bovendien ook nog eens
een heel gezellige avond. Iedereen heel hartelijk bedankt!!!!
Schoonmaak
Maandagavond 16 juli is de jaarlijkse schoonmaakavond. We willen dan graag met alle
ouders de lokalen en het meubilair schoonmaken, zodat we het nieuwe schooljaar weer fris
kunnen beginnen. We hopen dat u dan allemaal gewapend met een emmertje en doek
aanwezig bent. Het schoonmaken van al het kleutermateriaal lukt echter niet op één avond.
Daarom vragen we u een stapeltje materiaal mee te nemen uit de kleuterklas en thuis
schoon te maken. Juf Annemieke wijst u de weg. Alvast heel hartelijk bedankt!

Afscheid
Zo´n laatste schoolweek staat altijd in het kader van afscheid.
Woensdagavond nemen we afscheid van de kinderen van groep 8. We doen dat met de
kinderen, ouders en leerkrachten. We beginnen de avond om half acht, maar de
limonade/koffie/thee staat om kwart over zeven klaar.
Op donderdagochtend half twaalf nemen de kinderen van groep 8 dan afscheid van alle
kinderen van de school.
Die donderdagmiddag 19 juli nemen we afscheid van juf Liesbeth.
Als ouders kunt u vanaf 15.00 uur afscheid van haar nemen. Leest u nog even de speciale
brief hierover!!
Afsluiten schooljaar
Het is een goede gewoonte het schooljaar af te sluiten met ouders en kinderen op de laatste
schooldag met een ijsje voor de kinderen en een kopje koffie/thee met krentenbrood, om 11
uur.
Einde schooljaar
Het schooljaar nadert zijn einde. In de agenda de belangrijkste data op een rijtje.
Type-examen
Het zou fijn zij als de kosten van de type-cursus voor de vakantie kunnen worden overgemaakt op

rekeningnummer NL70 RABO 0346 5220 80. O.v.v. van type-cursus en naam.
Schoolreis/schoolkamp
De meeste ouders hebben de bijdrage voor de schoolreizen/schoolkamp overgemaakt. Het zou fijn
zijn als ook de overige dit willen doen, dan kan alles voor de vakantie worden afgesloten.

De financiële bijdrage voor het schoolkamp/de schoolreizen kunt u overmaken op
rekeningnummer NL70 RABO 0346 5220 80. O.v.v. van schoolkamp/schoolreis en de naam
van kind(eren)
Kosten:
Schoolkamp: €75,00
Schooreis groep 3 t/m 6: €35,00
Schoolreis kleuters op 5 juli: € 8,00
AVG
Er zijn ook prachtige foto’s en filmpjes van allerlei activiteiten, maar helaas kunnen we
deze niet plaatsen in deze mail en op de website als we geen toestemming hebben van u
om dit wel te doen. (nieuwe privacywet) U moet ons actief melden dat u tot de
zomervakantie wilt toestaan dat er foto’s/ filmpjes van uw kind op de mail en op de
website geplaatst mogen worden. Dus gewoon even antwoorden op deze Regendruppel
dat u akkoord gaat. Na de zomervakantie vragen we het u schriftelijk opnieuw voor het
komend schooljaar. Een aantal ouders heeft zich al gemeld.
Als u geen toestemming wilt verlenen, kunt u dit ook aangeven.
Jarigen
Deze week zijn Niek en Joshua H. jarig. De laatste verjaardag op de basisschool. Heel
bijzonder. Van harte gefeliciteerd, een fijne dag en heel veel plezier en geluk in de toekomst
die voor je ligt.

Tot slot
Een goede werkweek.
Met hartelijke groet, mede namens het team, Betty Lok-Zelhorst.

