
 

Week 25  

 21 juni 2019 
 

 

 

Inhoudelijk 

 

 

Rapporten en oudergesprekken 

Vandaag hebben alle kinderen de rapporten mee naar huis gekregen. Komende dinsdag en donderdag vinden de 

ouderavonden plaats. U heeft hiervoor de uitnodiging ontvangen. Het zou fijn zijn als u het rapportmapje meeneemt 

zodat we deze door kunnen geven aan de volgende groep van uw kind. Het rapport zelf kunt u thuis laten.  

 

W.O 

Deze week hebben we met de groepen 6 zelf appelsap gemaakt. We waren erg blij met alle meegebrachte spullen! 

De kinderen hebben nu zelf mogen ervaren hoe een productieproces in zijn werk gaat. Ze hebben hier met veel 

enthousiasme aan gewerkt en hebben uiteindelijk van hun eigen appelsap mogen proeven.  

 

Thema’s 

 
Ouderbedank moment 

Met de groepen 5, 6 en 7 zouden wij graag alle ouders willen bedanken voor hun hulp het afgelopen schooljaar. Wij 

willen daarom ook vragen aan alle ouders om op woensdag 26 juni om 12:00 uur op het schoolplein te komen. De 

kinderen en de leerkrachten komen jullie daar verrassen.  

 

Einde schooljaar 

Donderdag 4 juli om 14:30 uur bent u van harte welkom om het einde van het schooljaar te vieren. De kinderen 

hebben muziekinstrumenten gemaakt en zullen deze dan laten horen. Om 14:45 uur zullen de kinderen nog even 

terug gaan naar de klas om daar het jaar af te sluiten.  

 

Organisatorisch 

 
Agenda 

- 26 juni, ouder bedank moment 

- 25 en 27 juni, oudergesprekken 
- 4 juli doorschuif uurtje 
- 4 juli laatste schooldag 
- 5 juli t/m 18 augustus zomervakantie 

  



 
 
 

Hiep Hiep Hoera 

 

 

De komende weken en in de vakantie zijn Veronique uit groep 6a en Suze, Levy, Xander en 

Filmon uit groep 6b jarig. 

We wensen ze alvast een fijne verjaardag!   

 

 

 

 

 

 

 

Afsluiting 

 

Dit was de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. 

We wensen iedereen alvast een hele fijne vakantie en tot in augustus! 

 

Met vriendelijke groet,  

Debby Mutsaers, Carlijn Elias en Karen de Vaan 


