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Schoonmaakavond 
Maandagavond 24 juni is de laatste 
schoonmaakavond van dit jaar. De avond 
start om 18 uur en om maximaal 19.30 uur 
wordt er afgesloten. We hopen weer op 
veel hulp! U hoeft zich niet aan te melden 
en bent om 18 uur van harte welkom! 
 

Schoolreizen 
Groep 1 en 2 zijn op schoolreis geweest 
naar de Drentse Koe in Ruinerwold. Ze 
hebben het ontzettend naar hun zin 
gehad!  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Groep 7 en 8 gaan van 25 tot en met 28 
juni op schoolkamp naar Ameland. Eerst 
met de bus, dan met de boot en dan drie 
nachten logeren! Een leuk vooruitzicht! 
 

Op tijd komen 
We merken dat het de laatste tijd wat 
lastig is voor een behoorlijk aantal 
kinderen om op tijd op school te zijn. Wilt 
u erop toezien dat uw kind op tijd is? Om 
8.25 uur gaat de eerste bel en we starten 
met de les om 8.30 uur. Bedankt voor uw 
medewerking. 
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Processierups 
In een boom op het schoolplein, maar ook 
in bomen rondom de school en in de 
omgeving zaten weer processierupsen. De 
boom zijn ondertussen schoongemaakt. 
 

 
 
HVO/Godsdienst 
Vanaf komend schooljaar zal 
HVO/Godsdienst door de leerkrachten in 
groep 7 en 8 zelf verzorgd worden. We 
hebben gemerkt dat er heel veel overlap is 
met de methode Kwink, die we gebruiken 
voor sociaal-emotionele ontwikkeling. 
Daarnaast komt het ook terug in het 
thematisch werken. We bedankten Alita 
voor haar inzet de afgelopen jaren! 
 

Nieuwe rekenmethode 
Na de zomervakantie starten we met een 
nieuwe rekenmethode. De methode is de 
nieuwste versie van de methode die we nu 
ook hebben: Wereld in Getallen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Belangrijke data juni 
Datum Activiteit 

20 Generale repetitie musical 

21 Feestelijke ouderavond musical 

24 Spreekuur jeugdarts 

24 Schoonmaakavond 

24 OC vergadering 

25-28 Schoolreis Ameland 

 
Belangrijke data juli 
Datum Activiteit 

1-5 Zwemvierdaagse groep 3 t/m 8 

3 Studiedag: leerlingen vrij 

4 Meester- en juffendag 

4 Rapport mee 

5 Studiedag: leerlingen vrij 

8 Contactavond (facultatief) en 
adviesgesprekken groep 7 

10 Afscheidsavond groep 8 

11 Groepen doordraaien 

11 Spelletjesmiddag groep 1 t/m 8 

12 Laatste schooldag 
12.00 uur start zomervakantie! 
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