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Weekbericht schooljaar 2017-2018 25 juni – 30 juni 

Uit de teamkamer  

 

AGENDA 

Datum Wat Tijd + waar Voor wie 
Maandag 25 juni OR vergadering 20.00 uur OR 

Dinsdag 26 juni SAC vergadering 19.30 uur SAC 

Maandag 2 juli MR vergadering 15.30 uur MR 

Dinsdag 3 juli Oud papier inzameling, 
Laatste voor de vakantie 

Dinsdag hele dag+ 
woensdagmorgen 

Iedereen  

Vrijdag 6 juli Rapporten mee   

Dinsdag 10 juli Slotviering  9.00 in de kerk Iedereen  

    

Maandag 16 juli Afscheidsavond   Groep 8 

Vrijdag 20 juli Zomervakantie VANAF 12.00 uur!!! Iedereen  
 

Jarigen deze week 
Maandag 25 juni Eva Gringhuis Groep 2 

Woensdag 27 juni Anouk Hoving Groep 7 
 
Slotviering 10 juli (let op, andere datum) 
De slotviering zal op dinsdag 10 juli om 9.00 uur plaats vinden i.p.v. zoals eerder vermeld op 9 juli.  
Bij deze willen we papa’s, mama’s, opa’s en oma’s en iedereen die graag aanwezig wil zijn uitnodigen om 
aanwezig te zijn bij deze viering. In deze viering worden er vele mooie liedjes gezongen en we gaan 
luisteren en kijken naar een lezing over de zaaier. We hopen om iedereen tijdens deze viering te mogen 
begroeten. 

Aanwezigheid directie, teamleider & Ib-er 

Anja Maandagmiddag 

Truida Maandag, dinsdag en vrijdagochtend 

Linda Maandag 
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Bedankt! 
Via deze weg willen we de ouders van Tim bedanken. Ze hebben ons kleine voorplein 
opgeruimd en netjes gemaakt! Namens het team bedankt! Top! 

NIEUWS UIT SCHOOL Uit groep 5 en 6 

Gymnastiek 
Aanstaande maandag is erg geen gymnastiek voor de kinderen van groep 
5 t/m 8. Op een ander moment zullen de kinderen dan een keer extra 
gymmen/zwemmen.  
 

Uit groep 7 en 8 
Gymnastiek 
Aanstaande maandag is erg geen gymnastiek voor de kinderen van groep 5 t/m 8. Op een ander moment 
zullen de kinderen dan een keer extra gymmen/zwemmen. 
 
Toets 

Engels:  maandag 25 juni (leerblad hebben de kinderen mee naar huis)  

  
Laatste week voor juf Inge Kiers i.v.m. verlof 
Komende week ben ik voor het laatst voor de groep. Aanstaande donderdag zal ik 

afscheid nemen van de groep en wens ik de kinderen nog een fijne laatste periode 

met juf Patricia. Na de vakantie zal juf Evelien mijn groep in eerste instantie 

overnemen. De overdracht is tot in de puntjes geregeld, waardoor de werkwijze niet 

veel zal afwijken van het door mij ingezette. 
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Uit de parochie 

 

 


