‘In Vlindervlucht’
Schoolreis
Van de foto`s die op de schoolreis gemaakt zijn is er door Tom Koerts, de
stagiair die de invulling van dagen mede georganiseerd heeft, een prachtig
document gemaakt. Dit is tot dinsdag 18 juli te bekijken via deze link

https://we.tl/UsrC5qu7bZ
Afscheid juf Jantje, juf Suzanne en juf Nanda

Op dinsdag 18 juli wordt er afscheid genomen van juf Jantje, juf Suzanne
en juf Nanda. Onder schooltijd zal er samen met de leerlingen afscheid
genomen worden. Er is van 15.00-16.30 uur gelegenheid om afscheid van
deze collega’s te nemen in de centrale hal van de school. U bent hier van
harte welkom!
Kijken in de nieuwe klas
Woensdag 19 juli gaan alle leerlingen na de pauze kijken in de nieuwe
klas. Ze kunnen dan zien met wie ze in de klas zitten en welke
leerkrachten ze zullen krijgen.
Bibliotheek
Wilt u zorgen dat alle boeken van de bibliotheek voor de vakantie zijn
ingeleverd?
Laatste schooldag
Op 20 juli is de laatste feestelijke schooldag van onze school.
’s Middags wordt van 16.00-17.00 uur een dansvoorstelling verzorgd door
leerlingen, leerkrachten, mr. en or. Deze voorstelling is bedoeld voor alle
(groot)ouders, broers, zussen en andere belangstellenden. Om 17.00 uur
gaat iedereen naar huis; afschminken, omkleden enz. Wij gaan dan alles
klaarzetten voor het laatste gedeelte.
Om 18.00 uur willen we met alle ouders en hun schoolgaande kinderen
gezamenlijk eten, waarna aansluitend de sluitingshandeling volgt.
We willen we graag in een ontspannen sfeer afscheid van u en de
kinderen te nemen. Zonder tegenbericht rekenen we op uw komst!
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Programma 20 juli:
11.00 uur: Start schooldag
12.00 uur: Lunch
12.30 uur: Oefenen dans, aansluitend generale repetitie
15.00 uur: Fruit eten
16.00 uur: Dans Voorstelling
17.00 uur: Iedereen gaat naar huis
18.00 uur: Start gezamenlijke maaltijd
20.30 uur: Afsluiting
Wilt u uw kind voor deze dag een lunchpakket en fruit met drinken
meegeven? Denkt u ook aan de kleding voor de dans?
Kleuterpraat
De kleuters mogen als de bovenbouw op schoolreis is op het grote plein spelen.
Een aantal kleuters spelen bij de pingpongtafel. Opeens komt er een kleuter bij
juf en zegt: ”Juf, mijn pinguinbal is over het hek gepingd.”
Agenda:
18-7-`17 15.00 uur: afscheid van Jantje, Suzanne en Nanda
19-7-`17 10.45 uur: in de nieuwe klassen kijken
Rapport 2 mee
20-7-`17 laatste schooldag!
21-7-`17 start zomervakantie
4-9-`17 eerste schooldag

Nieuws van buiten
Aanmelden Sport & Spel Festival Norg kan nog tot 24 augustus
Beste kids (en ouders),
Kort geleden hebben jullie op school een flyer ontvangen over het Sport &
Spel Festival in Norg. Het festival vindt plaats in de laatste week van de
zomervakantie op het terrein rondom de Manege in Norg.
Kleuters uit de groepen 1 & 2 (kosten: € 5,00) zijn van harte welkom op
woensdag 30 augustus tussen 11:00 en 14:30 uur en alle kinderen uit de
groepen 3 t/m 8 (kosten: € 20,00) worden verwacht van dinsdag 29- t/m
donderdag 31 augustus. Het programma is op deze dagen steeds van
09:30 tot 15:30 uur. Kinderen die volgend schooljaar in groep 3 zitten en
het aan kunnen om drie volledige dagen met het programma mee te
doen, zijn van harte welkom. Denk je dat één ochtend wel voldoende is,
dan is het misschien beter om je op te geven voor het kleuterprogramma.
Ouders hebben hierin de vrije keuze..
Ben je niet in de gelegenheid geweest om je kind aan te melden tijdens de
inschrijfdagen in De Brinkhof, dan kun je dat tot uiterlijk 24 augustus ook
nog rechtstreeks bij Afien Baving van Beweegdorp Norg doen. Hiervoor
stuur je een mailtje naar info@beweegdorpnorg.nl of bel 0592-613213.
Ook voor al je vragen!
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