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Levensbeschouwing
Het thema voor de laatste schoolweek is: Luister naar mij. De verhalen komen uit Handelingen 27 en 28.
Tijdens een storm op zee vraagt Paulus de bemanning om naar hem te luisteren. Ook op Malta en later in
Rome vraagt hij de mensen om naar hem te luisteren.

Extra tas
De komende week gaat er van alles mee naar huis. Het zou fijn zijn als alle kinderen al aan het begin van
de week een of twee extra tassen/zakken mee naar school nemen.
Vraag
Op school maken wij, zoals u weet, gebruik van IPads. Zo nu en dan gaat er wel eens wat mis en moet er
een IPad opnieuw worden geïnstalleerd.
Dat opnieuw installeren kan alleen met de Apple computer/laptop. Bijvoorbeeld met een IMac of een
MacBook.
Op school zijn wij niet in het bezit van zo’n apparaat.
Op dit moment is er ook een IPad die opnieuw geïnstalleerd moet worden, het zou fijn zijn als dit nog voor
de zomervakantie lukt.
Om de (her)installatie te kunnen uitvoeren moeten de volgende apps op de Mac zijn/worden
geïnstalleerd: Apple Configurator 2 en Team Viewer.
Wie heeft er een Mac in bezit of kan aan een Mac komen die wij voor één dagje zouden mogen lenen?
Roos gaat dan met behulp van een ICT specialist de IPad opnieuw installeren. U kunt contact opnemen
met Roos via haar mail: r.kasper@aves.nl of telefonisch op het schoolnummer: 0527 274423
Musical
De kinderen van groep 7 en 8 hebben heel hard geoefend voor de uitvoering van de musical. Onder leiding
van juf Marit hebben ze de musical zelf bedacht en geschreven. Ook het decor is door hen zelf geschilderd.
Best bijzonder. Maandag voeren ze de musical op voor de andere kinderen van de school en ’s avonds
voor hun ouders/verzorgers, broers en zussen en opa’s en oma’s. Geweldig dat dit nu weer mogelijk is.
Helaas is nog niet alles normaal; u als andere ouders kunt nog niet allemaal fysiek aanwezig zijn. Maar…. u
kunt allemaal inloggen op www.kerkdienstgemist.nl (Flevoland, Creil, Prot. Gemeente Creil/Espel) de
livestream volgen vanaf 19.00 u. Zo zijn we toch samen verbonden.
Afscheid groep 8
Na de uitvoering van de musical nemen we officieel afscheid van groep 8 met de ouders/verzorgers en alle
leerkrachten.
De andere gasten gaan dus na een gezellig kopje koffie/thee met wat lekkers weer naar huis.

Schoolkamp
Na afloop van het afscheid gaan de kinderen van groep 8 en 7 meteen op schoolkamp. Ze bivakkeren in
tenten bij de boerderij van juf Lok. Ze kunnen daar heerlijk spelen en zwemmen in en om het water.
Woensdag aan het eind van de middag komen ze weer terug. We wensen de kinderen een heel fijn
schoolkamp!
Schoonmaak
We naderen het eind van het schooljaar. Het kleutermateriaal is dan
ook wel aan een schoonmaakbeurtje toe. We vragen u vanaf maandag
steeds wat materiaal mee naar huis te nemen en het schoon weer
terug te brengen op school. Elke dag staan er bakken en tassen klaar in
de hal. Intussen is er al materiaal weer schoon teruggebracht.
Bedankt!! We hopen dat ook het andere materiaal nog even een sopje
kan krijgen.
De tussentijdse en jaarlijkse schoonmaak van de lokalen heeft de
laatste anderhalf jaar stil gelegen. Nu het weer mag, zij het met de
anderhalve meter regel voor ogen, willen we u vragen
donderdagavond 8 juli, zoals eigenlijk de gewoonte is, te helpen bij
het poetsen van de lokalen en het meubilair. Het zou ontzettend fijn zijn als we heel veel ouders kunnen
begroeten. We beginnen om 18.30 u. maar u kunt ook later aansluiten. Vele handen maken licht werk!!
Alvast onze hartelijke dank!!
Laatste schooldag
Donderdag 8 juli ruimen we de laatste schoolspullen op, zodat we vrijdag 9 juli een feestje kunnen vieren.
We gaan die ochtend allemaal spelletjes doen en eten en drinken wat lekkers. De kinderen hoeven die dag
geen tas met fruit en drinken mee naar school. Alle kinderen mogen verkleed op school komen.
Koffiedrinken
Graag nodigen alle ouders/verzorgers uit om vrijdag het schooljaar gezamenlijk af te sluiten. Wat
fantastisch dat dit weer kan. U bent om twaalf uur van harte welkom voor een kopje koffie/thee met een
lekkere plak krentenbrood. Heel fijn dat we elkaar toch nog even kunnen treffen.
Verjaardagen
Er zijn geen jarigen de komende week!
Agenda
maandag 5 juli
5 t/m 7 juli
donderdag 8 juli
vrijdag 9 juli

musical en afscheid van groep 8
Via livestream te volgen.
schoolkamp groep 7/8
Schoonmaak lokalen en meubilair, 18.30 uur
Feestelijke afsluiting schooljaar met alle kinderen
en leerkrachten.
12.00 u. afscheid schooljaar met kinderen, ouders
en leerkrachten.

Vakantierooster 2021-2022 zie hieronder

Hartelijke groet, namens het team, Betty Lok-Zelhorst (directeur)
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Vakantierooster 2021-2022
Herfstvakantie

16-10-2021

24-10-2021

Kerstvakantie

25-12-2021

09-01-2022

Voorjaarsvakantie

19-02-2022

27-02-2022

Goede vrijdag en Pasen

15-04-2022

18-04-2022

Meivakantie

23-04-2022

08-05-2022

Aves-dag (studiedag)

25-05-2022

Hemelvaart weekend

26-05-2022

Pinksteren

06-06-2022

Zomervakantie

16-07-2022

27-05-2022

28-08-2022

