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Activiteitenoverzicht:
10 juli
17 juli
20 juli

Wisselmiddag
Afscheidsmusical
groep 8
Laatste schooldag

Reminders:
 Gruiten: Op dinsdag en
donderdag fruit mee!
Buitenschools sportuurtje
groep 5 t/m 8
Donderdag 5 juli is er geen
buitenschools sportuurtje.
Het laatste buitenschools
sportuurtje is dit schooljaar op
donderdag 12 juli.

Afscheidsmusical groep 8
Traditiegetrouw neemt groep 8
afscheid van iedereen met het
opvoeren van een eindmusical.
Deze voorstelling wordt
opgevoerd in de prachtige
theaterzaal van Nieuw Woelwijck.
Nieuw Woelwijck bevindt zich aan
de Vosholen 10 te Sappemeer.
We starten op dinsdagochtend
17 juli om 9.00 uur voor de
groepen 1, 2, en 3 en om 10.30
uur voor de groepen 4 t/m 7.
Groep 8 zal voor de groepen 1
t/m 3 een aantal scenes en
liedjes/dansjes van de musical
“Betoeterd” laten zien en niet de
gehele musical opvoeren. De
groepen 4 t/m 7 zien wel de hele
musical en voor hen zal dit rond
12.30 uur afgelopen zijn. De
kinderen gaan onder schooltijd
met hun juf/meester naar Nieuw
Woelwijck. Bij beide
voorstellingen bent u als ouder
van harte welkom om mee te
genieten! Het is onze ervaring dat
jongere broertjes/zusjes soms
zorgen voor veel onrust in de
zaal, wat natuurlijk niet leuk is
voor de musicalsterren en de rest
van het publiek. We vragen u zelf
in te schatten of het een goed
idee is om uw kleinere kinderen
ook mee te nemen.
MR
Komende maandag 9 juli om
20:30 uur hebben we weer een
MR vergadering. Op de agenda
staat:

* Ingekomen stukken
Wisselmiddag dinsdag 10 juli
Op dinsdag 10 juli is de
wisselmiddag. Deze middag
schuiven alle kinderen een klas
op, zodat ze allemaal kunnen zien
in welke klas ze na de
zomervakantie komen en welke
juf of meester ze krijgen. Alle
nieuwe kinderen, die na de zomer
op school starten, worden deze
middag ook op school verwacht,
zodat ook zij een beeld kunnen
krijgen. De kinderen van groep 8
zijn deze middag vrij.

Hulp gevraagd
Welke ouder, met een auto met
aanhanger, zou ons op
donderdagmiddag 19 juli a.s.
willen helpen het meubilair van de
groepen 6 en 4 te verhuizen? We
kunnen wel enkele mensen als
hulp gebruiken; vele handen
maken licht werk. Het zal van
ongeveer 13.00-15.00 uur zijn.
Afscheid medewerkers
Helaas gaan een viertal
medewerkers ons verlaten.
Joep en Gerard hadden al een
stukje geplaatst in een eerdere
weekbrief.
Inmiddels heeft ook Kaja het
besluit genomen om te
veranderen van school. .
Kaja en haar vriend hebben een
huis gekocht in Zuidlaren en zij
gaat werken op CBS de Tol in
Zuidlaren. Kaja kan dus straks op
de fiets naar school.
Rineke, de onderwijsassistent die
momenteel met
zwangerschapsverlof is en het
afgelopen jaar in groep 7
werkzaam was, gaat ons ook
verlaten.
Zij gaat werken op de Kardinaal
Alfrink school in Emmen.
We wensen onze collega's alle
goeds op hun nieuwe werkplek.
Op woensdag 18 juli van 11.30 tot
12.15 uur willen we u als ouders
in de gelegenheid stellen om
afscheid van onze collega's te
nemen.
We zien u graag in het
tussenlokaal naast groep 7 voor
een kopje koffie/ thee.
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