
 

Week 25 

18 juni 2019 
 

 

  

 

Peanutbal toernooi  

 

Het peanutbal toernooi vond afgelopen week plaats op donderdag 13 juni en  

vrijdag 14 juni. Wij hebben een leuk toernooi gehad en de leerlingen hebben het  

goed gedaan. Team EigenWijs 2 is zelfs eerste in de poule geworden op vrijdag en  

heeft een beker gekregen.  

 

 

 

 

Schoolkamp 
 
 
Morgen gaan we op schoolkamp. We verwachten iedereen om 8.15 
uur. Vindt u het leuk om als ouder de leerlingen uit te zwaaien, dan 
bent u van harte welkom op het schoolplein tussen 8.30-8.45 uur. De 
leerlingen hebben het programmaboekje mee naar huis gekregen en 
mogen dit meenemen op kamp.  
Wij vragen jullie de leerlingen aanstaande vrijdag 21 juni om 12.30 
uur weer op te halen. 
 
Mocht er iets zijn, dan kunt u ons bereiken op: 06-33180930. 
 

 
 
 

 

Musical  
 

 

Voor de musical zijn wij nog op zoek naar schmink. Heeft u thuis nog een doosje staan, die u eigenlijk toch niet 
meer gebruikt, dan horen wij het graag. Alvast bedankt! 
 
Tijdens de vergadering zijn de tijden voor de voorstellingen van de musical verteld.  
Dinsdag 2 juli:  
10.15 +/- 11.45: groep 3 t/m 5  
13.00 +/- 14.30: middagvoorstelling voor genodigden  elke leerling heeft 3 kaartjes om aan personen te geven 
waarvan hij of zij wil dat deze personen komen kijken.  
Woensdag 3 juli:  
9.30 +/- 11.00: groep 6-7 en de Verrekijker  
+/- 11.45: uitglijden  
19.00 +/- 20.30: avondvoorstelling voor ouders (Elke leerling heeft dus twee kaartjes gekregen. Bij gescheiden 
ouders hebben leerlingen recht op eventueel een extra kaartje). Mochten beide ouders niet kunnen en wilt u dus 
het tweede kaartje voor een ander familielid gebruiken, dan horen wij dit graag via de mail. 



 

 
 

Afscheidslunch  

 

A.s. woensdag 3 juli vindt na school de afscheidslunch plaats. Bij goed weer gaan we naar het park tegenover school. 

Verdere informatie volgt nog.  

 

Huiswerk 

 
In verband met het oefenen voor de musical en het kamp krijgen de leerlingen geen huiswerk mee naar huis. 

 

 

 

Agenda 
 
 

- Woensdag 19 juni t/m vrijdag 21 juni: Schoolkamp 
- Vrijdag 28 juni: Verjaardag juffen groep 8 op school 
- Maandag 1 juli: Generale repetitie musical  
- Dinsdag 2 juli: Ochtendvoorstelling voor onderbouw en middagvoorstelling voor genodigden. 
- Woensdag 3 juli: Laatste schooldag voor groep 8. Vandaag is de ochtendvoorstelling voor de bovenbouw en 

’s avonds is de afscheidsavond met de musical voor de ouders. De afscheidslunch is om 12.15 uur.  
 

 

Verjaardagen 
 
 
Zaterdag 6 juli wordt Mick 12 jaar! 
Maandag 8 juli wordt Frederike 12 jaar! 
Woensdag 14 augustus wordt juf Michelle 23 jaar! 
Donderdag 15 augustus wordt Nino 12 jaar! 
  
 
Met vriendelijke groeten, 
Michelle en Rachel 

 

Dit was het laatste ‘Achtje’ van dit schooljaar!  

We willen alle ouders bedanken voor hun steun en hulp het afgelopen schooljaar. We hebben een fijn schooljaar 

gehad en we nemen met een goed gevoel afscheid van deze groepen. Verder wensen we alle leerlingen veel 

succes en geluk op de middelbare school.  


