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Beste ouders, hallo kinderen,

Afscheid juffrouw Yvon
Juffrouw Yvon maakt gebruik van haar welverdiende pensioen.
Op dinsdag 11 juli a.s. is haar laatste werkdag. Juf Yvon heeft aangegeven dat ze haar afscheid met
de kleuters gaat vieren. Daarom gaan alle kleuters op dinsdagmiddag naar de speeltuin.
De kinderen zijn weer op de gewone schooltijd terug op school
We bedanken juf Yvon voor haar jarenlange inzet bij de kleuters, enthousiasme en betrokkenheid
…….. en we wensen haar heel veel geluk en succes voor de toekomst.

De sportdag voor de kleuters wordt op woensdag 12 juli op school gehouden.

Schoolkalender 2017-2018
De nieuwe schoolkalender ontvangt u aan het begin van het nieuwe schooljaar.

In de bijlage alvast een overzicht van de vakanties 2017-2018, de vrije (mid)dagen, de
informatie avonden, en alvast de “kalender” maanden augustus en september 2017.

Nieuw zand in de zandbak!!
Sinds vorige week hebben we nieuw zandbakzand op de speelplaats bij de kleuters.
We willen de vader van Kane en Dylan Donahue hartelijk bedanken voor het regelen van het zand en
de vader en de opa van Damian bedanken voor het volscheppen van de zandbak.

Belangrijke data:
Donderdag 29 juni 2017

Vrijdag 30 juni 2017
Vrijdag 30 juni 2017
Woensdag 5 juli 2017
Donderdag 6 juli 2017
Vrijdag 7 juli 2017
Dinsdag 11 juli 2017
Woensdag 12 juli 2017
Donderdag 13 juli 2017
Vrijdag 14 juli 2017
Maandag 17 juli t/m vrijdag 25
augustus 2017

’s Middags komen de peuters/kleuters op bezoek in groep
1, die in de zomervakantie 4 jaar worden en op 28 augustus
starten in groep 1. Hartelijk welkom!!
Groep 1 en 2 vrij
19.00 uur: musical groep 8
Muzikale bijeenkomst van 13.00-14.00 in de aula
Uitstalling gevonden voorwerpen in de aula
Groep 1 en 2 vrij
Groep 6 bezoekt Kasteel Hoensbroek
Sportdag
3e Rapport, de laatste schooldag
Alle kinderen vrij
Zomervakantie
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