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Rapporten en oudergesprekken 

 

Vandaag hebben de leerlingen hun rapport mee naar huis gekregen. In deze rapporten is de voortgang van de 
leerlingen te bekijken en staat het preadvies vermeld. Op dinsdag 25 juni en donderdag 27 juni zullen de 
rapportgesprekken plaatsvinden. In dit gesprek zullen we ook het preadvies bespreken. 
 

Ouderbedank moment 

 
Dit jaar hebben er veel ouders geholpen bij verschillende activiteiten. We zijn daar heel dankbaar voor!  
Op woensdag 26 juni willen wij jullie met de groepen 5-6-7 gezamenlijk bedanken. Dit zal plaatsvinden op het 
schoolplein, om 12.00 uur. U bent allen van harte welkom! 
 

Verjaardag juffen 

 

Afgelopen schooljaar hebben alle leerlingen hun verjaardag kunnen vieren in de klas. Nu is het de beurt aan de 
juffen van groep 7! Wij zullen onze verjaardagen gezamenlijk vieren op dinsdag 2 juli. We gaan met de klassen een 
quiz spelen over groep 7, peanutballen en natuurlijk krijgen de leerlingen iets lekkers van ons getrakteerd. 

 

 
Laatste schoolweek  
 
 
In de laatste schoolweek staan er verschillende activiteiten op het programma.  
Op dinsdag 2 juli vieren de juffen hun verjaardag zoals hierboven beschreven staat.  
Op woensdag 3 juli gaan we kijken naar de musical van groep 8 en zullen wij de schoolverlaters uitzwaaien.  
 
Donderdag 4 juli is de laatste schooldag. Op deze dag maken de leerlingen kennis met de nieuwe leerkracht, tijdens 
het doorschuif uur. Ook willen wij op deze dag de klassen schoonmaken met de leerlingen. Zij krijgen nog te horen 
wat ze hiervoor mee moeten nemen. Ook sluiten wij dit schooljaar weer met de hele school op een ludieke wijze af 
om 14.30 uur op het schoolplein. Hiervoor hebben alle leerlingen van groep 7 een emmer nodig. U bent van harte 
welkom om hier naar te komen kijken. 
 

Agenda 

 

25 en 27 juni    Oudergesprekken 

26 juni     Ouderbedank moment 

2 juli       Verjaardag juffen  

3 juli      Musical en afscheid groep 8 



 

   
 

4 juli      Doorschuifuur 

4 juli      Laatste schooldag 

 

 

 Verjaardagen 

 

 

Max      27 juni 

Annemarie     5 juli 

Tess van der Linden   22 juli 

Trang      25 juli 

Chris      31 juli 

Juf Desi     6 augustus 

Justin      7 augustus 

Tess Wouters    8 augustus 

Britney     8 augustus 

Bo      14 augustus 

 

Wij wensen jullie allemaal alvast een fijne verjaardag! 
 

 


