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WIST U DAT...?
… het SCHOOLREISJE naar BillyBird Park Hemelrijk in Volkel een
groot succes was? We hadden erg
veel geluk met het weer. Het was ook
niet druk, en daardoor konden de
kinderen heerlijk spelen. Er was veel
te ontdekken; veel kinderen liepen
met een grote glimlach rond. Dank je
wel ouders voor jullie hulp!

… de kinderen veel geld hebben opgehaald met de SPONSORLOOP? Het
totaalbedrag is €990,25! Wat een
fantastisch bedrag! We zijn er blij
mee en zullen ervoor zorgen dat alle
euro’s naar activiteiten voor de
kinderen gaan. U hoort van ons in
september welke bestemming(en)
het geld krijgt.

VERJAARDAGEN
28 juni: Bassam
29 juni: Lisa
7 juli: Moussa & Jelay
15 juli: Roufaida
17 juli: Rens
21 juli: Ciwan
26 juli: Kaytje
28 juli: Selina
31 juli: Salma

... groep 8 op KAMP is geweest in
Oosterbeek? Ze hebben veel (bos)
spelen gedaan en hebben zich
goed vermaakt. Ook zijn ze in het
Airborne Museum geweest, waar
ze veel konden leren over de
Tweede Wereldoorlog. De bonte
avond ontbrak niet, met leuke
optredens, ook van de juffen.

BELANGRIJKE DATA
3 juli: juffendag
4 juli: musical door groep 8
5 juli: 12.00 uur alle kinderen uit
Zomervakantie: 8 juli tot en met 16 augustus

Eerste schooldag: maandag 19 augustus

EEN HEEL FIJNE ZOMERVAKANTIE!
De zomervakantie staat voor de deur. Op vrijdagmiddag 5 juli sluiten we
de deuren van de school. Alles zal worden schoongemaakt: de vloeren, de
ramen, de kasten, de tafeltjes en stoelen, de bureaus. En aan het einde
van de zomervakantie richten we alles weer in, zodat we fris aan het
nieuwe schooljaar kunnen beginnen. We verwachten de kinderen weer op
MAANDAG 19 AUGUSTUS om 8.30 uur.
We wensen jullie allemaal een heel fijne vakantie! Hopelijk kunnen de
kinderen uitrusten en lekker buiten spelen, en hebben jullie allemaal een
goede tijd, dichtbij huis of wat verder weg.
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