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Belangrijke data 

Vrijdag 22 juli: kinderen om 12.00 uur uit 

(en dan begint de zomervakantie!) 

We zien iedereen weer graag op 

maandag 5 september om 8.30 uur. 

Verjaardagen 

Deze kinderen zijn jarig in de zomervakantie! 

28 juli: Selina 

31 juli: Salma                 

6 augustus: Amani       12 augustus: Aaliyah 

13 augustus: Rayen     18 augustus: Skip 

30 augustus: Berat 

1 september: Vrouwtje 

3 september: Tibbe 

 

Gefeliciteerd en veel plezier! 

Wist u dat? 

… we maandag 18 juli met de 

hele school een picknick had-

den? Veel kinderen hadden een  

kleedje meegenomen en wisten 

precies hoe picknicken gaat! 

Ouders zorgden ervoor dat iedere 

groep een dienblad kreeg vol  

komkommer, tomaat en rijst-

wafels. Het was echt een feestje! 

 

 

 … op vrijdag 15 juli Janneke op 

bezoek kwam, de zus van juf  

Linda? Zij bracht haar twee 

harpen mee en heeft in de 

groepen 1-4 gespeeld. Alle 

kinderen hebben ook op de harp  

mogen spelen. Sommige 

kinderen componeerden al 

meteen hun eigen liedje…!  

 

 

… op woensdag 6 juli op school-

reisje zijn geweest, naar het  

BillyBird Park Hemelrijk in 

Volkel? Wat hadden we geluk 

met het weer: het was een heer-

lijke dag, niet te warm en niet te 

koud. Fijn om de kinderen zo lek-

ker te zien spelen, te zien hoe-

veel plezier ze samen hebben. 

De zomervakantie staat voor de deur! We ronden het schooljaar feestelijk af 

met iedere dag iets speciaals. Daar genieten de kinderen van, en alle juffen 

natuurlijk ook. 

We kijken terug op een bijzonder schooljaar, we hebben veel gedaan en 

bereikt, ondanks heel wat corona-maatregelen. In het najaar krijgen we er 

vast weer mee te maken, maar nu eerst vakantie. Dank jullie wel voor het 

prettige en open contact, jullie hulp en ondersteuning! Zo kunnen we samen 

het beste doen voor jullie kinderen. 

We wensen iedereen een héél fijne zomervakantie toe! Voor wie thuis is: 

er is in de vakantie veel in Malburgen te doen. Zie onze Facebook-pagina.  

Een heel fijne zomervakantie! 


