
 
Maandinfo juli 
 
 
 
3 juli Overvliegen  
3 juli  Juffendag Onderbouw 
4 t/m 7 juli Kamp groep 8 
 
6 juli ’s Middags afscheid groep 5 middenbouw 
11 juli Musical groep 8 
13 juli Stuivertjesmarkt – afscheid groep 8 – 12:00 uur start zomervakantie 
 
16 juli  t/m 24 augustus zomervakantie  
 
 
De laatste weken……. 
Het schooljaar zit er bijna op. Voordat het zover is, komen er nog een paar leuke 
activiteiten aan: de musical van groep 8 en de stuivertjesmarkt. Hopelijk is het weer 
ons goedgezind en kunnen de activiteiten op de laatste schooldag buiten 
plaatsvinden. 
 
 
Hulpbrief ouders 
In de bijlage van de mail met de maandinfo sturen we de hulpbrief mee. U kunt zich 
nu al opgeven voor een taak voor het nieuwe schooljaar. Voor de overblijf zijn we 
dringend op zoek naar overblijfkrachten voor de maandag!! Voor deze taak krijgt u 
een kleine vergoeding per overblijfbeurt. Het is van 12.00 tot 13.00. Wanneer u een 
half uur beschikbaar bent, kunt u zich ook voor een halve overblijfbeurt opgeven. 
 
 
Bijlage schoolgids 
Vanwege de nieuwe AVG wet zullen er geen klassenlijsten in de gids komen. Helaas 
mogen we deze gegevens niet meer verstrekken. 
 
 
Verjaardag onderbouwjuffen – 3 juli 
De onderbouwjuffen vieren hun verjaardag op school met als thema: " later als ik 
groot ben, word ik......." De kinderen mogen die dag verkleed naar school komen. 
Verdere informatie volgt via de leerkrachten. 
 
 
Overvliegen - 3 juli 
Alle kinderen, die volgend schooljaar naar een volgende bouw gaan, gaan een 
middagje kennis maken met hun nieuwe leerkrachten en hun nieuwe groep  
 
 
Afscheid groep 5 – 6 juli  
Op vrijdagmiddag 6 juli is het afscheidsfeestje van groep 5. Ouders zijn hierbij van 
harte welkom. U wordt door de leerkrachten nog geïnformeerd over tijd en locatie. 



 
 
 
Afscheidsmusical groep 8 - 11 juli 
Dit jaar pakken we de musical een klein beetje anders aan. De uitvoering vindt op 
een andere dag plaats, namelijk op woensdag 11 juli.  
’s Ochtends voor alle kinderen, oud-leerlingen en de ouders van groep 0 t/m 7.  
De avond is gereserveerd voor de ouders en familie van groep 8.  
Groep 6 en 7 zingt overdag wel mee, maar `s avonds doen we het zonder hen en 
houden we de afscheidsmusical met alleen groep 8.  
 
We willen de avond een extra feestelijk tintje geven door een dresscode af te 
spreken. De leerlingen van groep 8, en alle genodigden worden die avond in 
gala/feestelijke kleding verwacht. De rode loper ligt al klaar!  
Na de spetterende musical zullen we voor alle genodigden een gezellige afterparty 
houden. Onder het genot van een hapje en een drankje kan er lekker nagepraat 
worden. Zo hopen wij het een onvergetelijke avond te laten worden! 
 
 
Afscheid groep 2 
De onderbouwjuffen nemen op de laatste vrijdag afscheid in de klas van hun  
”oudsten “.  
 
 
Laatste schooldag - 13 juli 
Traditiegetrouw sluiten we het schooljaar af met de stuivertjesmarkt en het afscheid 
van groep 8 voor de midden- en bovenbouw. We beginnen om 8:30 uur met de 
stuivertjesmarkt. De kinderen kunnen spulletjes (ver)kopen die slechts 5 cent mogen 
kosten. Ook kunnen ze met allerlei activiteiten geld verdienen en ook hierbij geldt de 
regel: alles kost 5 cent.  
 
Voor de jongste kleuters is het gewenst dat de ouders er zijn om hun kind te 
begeleiden op de markt. Als u er niet zelf bij kunt zijn, is het fijn als u een andere 
ouder vraagt uw kind te begeleiden. 
Eindtijd van de markt is ongeveer 10 uur. 
 
Om 10:30 uur nemen we afscheid van groep 8 met de midden- en bovenbouw. De 
kleuters nemen op woensdagochtend, na de musical, al afscheid van groep 8. Dit 
vinden we voor de jongste kinderen een geschikter moment omdat het minder 
emotioneel is en de leerkrachten op vrijdag meer tijd hebben om van hun eigen 
oudste kleuters afscheid te nemen.  
 
Het laatste half uur gaan ook de kinderen van de midden- en bovenbouw naar hun 
eigen klas om nog even bij elkaar te zijn.  
Om 12 uur begint voor iedereen de vakantie.  
 
 
 

Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie!  


