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WIST U DAT...?
… de kinderen van groep 8
een MUSICAL aan het instuderen zijn?
Omdat ouders en verzorgers niet in
de Spil mogen, wordt de musical op
film opgenomen. De groep 8kinderen krijgen de film digitaal,
zodat ze thuis samen met hun
ouders en verzorgers kunnen kijken
naar toneel, zang en dans!

... er naar goede bestemmingen van
de OUDERBIJDRAGE gezocht wordt?
Het geld staat apart en zal volledig ten
goede komen aan de kinderen. We
zouden graag nieuwe Monchyschoolt-shirts kopen. De oude t-shirts zijn
oud en voor de kleuters veel te groot.
We laten u weten waar het geld aan
besteed wordt.

VERJAARDAGEN
28 juni: Bassam
4 juli: Jomar
7 juli: Moussa & Jelay
15 juli: Roufaida
17 juli: Rens
19 juli: Nai-Jealy
21 juli: Ciwan
26 juli: Kaytje
28 juli: Selina
31 juli: Salma
2 augustus: Caitlin
6 augustus: Amani & Rida
12 augustus: Aaliyah 13 augustus: Rayen
19 augustus: Kasra
22 augustus: Leischa

... de kinderen, zelfs toen het
vorige week zo WARM was, goed
gewerkt hebben? Na hard werken
aan taal en rekenen was er
ruimte om zelf te kiezen. Dan is
bouwen met K’NEX fijn! Mooie
manier ook van samenwerken.
En de resultaten zijn prachtig
geworden.

BELANGRIJKE DATA
7 juli: kennismaken in de nieuwe groep
8 juli: afscheidsavond voor groep 8
10 juli: de laatste schooldag
11.30 uur: afsluiting van het schooljaar
(graag met ouders en verzorgers!)
12.00 uur: de kinderen zijn uit
Maandag 24 augustus: eerste schooldag
WE WENSEN IEDEREEN EEN HEEL FIJNE ZOMERVAKANTIE!

AFSLUITING VAN HET JAAR! KOMT U OOK?
We sluiten het schooljaar graag samen met u af! Daarom nodigen we
alle ouders en verzorgers uit op vrijdag 10 juli om 11.30 uur op het plein
van de Spil. We gaan samen ZINGEND EN SWINGEND de vakantie in!
Graag hadden we jullie de afgelopen weken vaker gezien en gesproken,
maar dat mocht niet vanwege het corona-virus. We hadden de indeling
van de klassen toe willen lichten en allerlei andere schoolzaken. Gelukkig
konden de rapport-gesprekken doorgaan.
We weten nog niet aan welke regels we ons moeten houden in het nieuwe
schooljaar. Als we dat weten, hoort u van ons.
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