
                                                                                              

Lieve ouders van groep 8,    

Woensdag 30 juni vieren we het afscheid van onze en jullie kinderen van groep 8.  Na een onrustig 

jaar waarin alles anders is gelopen dan gepland, ook een afscheid dat er anders uit gaat zien dan we 

gewend zijn. Geen musical in de gymzaal, maar een eindfilm in de filmzaal van Radion. Met heel veel 

dank aan Sylvia, een moeder van school, die met hart en ziel met de kinderen heeft gewerkt de 

afgelopen weken. 

We mogen helaas nog steeds maar een beperkt aantal mensen uitnodigen in één ruimte. De 

kinderen kunnen slechts 2 volwassenen uitnodigen. De avond wordt opgedeeld in twee rondes. 

Broers en zussen zijn gelukkig wel welkom! We zullen op de avond zelf de link van de film voor een 

klein bedrag verkopen, zodat jullie niet alleen zelf een herinnering aan de avond hebben, maar ook 

alle opa's, oma's, ooms en tantes op een ander moment nog kunnen genieten van een 

onvergetelijke filmavond, want dat wordt het!  

Komende week krijgen jullie de flyer van de voorstelling met de twee entreebewijzen van jullie 

zoon/ dochter. Vergeet die niet op de avond zelf mee te nemen, want het toegangsbewijs is tevens 

een consumptiebon. 

Zoals jullie weten zal de eindfilm op woensdag 30 juni plaatsvinden in de filmzaal van Radion 

(Louwesweg 1, 1066 EA Amsterdam). De middag/ avond ziet er als volgt uit: 

Draaiboek woensdag 30 juni; 'de klas van 2021' 

15.00 uur; groep 8 aanwezig bij Radion voor de dans generale 

15.45 uur; Inloop groep 7 

16.00 uur; film en afscheid van groep 7 

17.30 uur; einde voorstelling. Groep 7 en 8 wordt opgehaald/ gaat alleen naar huis (geef aan de 

eigen groepsleerkracht door als jullie kind opgehaald wordt). 

Groep 8 Belgen en Maneblussers mogen uiteraard even bij Radion blijven hangen, maar dan graag 

onder begeleiding van een ouder zodat de leerkrachten tijd hebben om even te eten. 

18.15 uur; Inloop Belgen en Maneblussers met ouders, broers, zussen 

18.30- 19.30 uur; Openingsdans en film 

19.30 -20.15; Eindlied en borrel in de tuin van Radion 

20.15; Inloop Reuzenkwakkels/ Muishonden met ouders, broers, zussen 

20.30-21.30 uur; Openingsdans en film 

21.30-22.15 uur; Eindlied en borrel in de tuin van Radion 



Hebben jullie nog vragen dan horen we dat graag. 

Tot woensdag 30 juni, we hebben er heel veel zin in! 

Corona 

Het is een belangrijke avond voor jullie en voor jullie kinderen maar helaas hebben we nog steeds 

met de corona maatregelen te maken. Dat betekent dat we jullie wel vragen om de maatregelen in 

acht te blijven nemen, dus met (lichte) verkoudheidsklachten of een positieve test thuis te blijven en 

zo geen risico te vormen voor ons en de rest van de school. 

Verder vragen we jullie een mondkapje te dragen bij binnenkomst en als jullie rondlopen in de zaal. 

Tijdens de borrel buiten is dat niet nodig. 

 

Groeten team Zevensprong 

 


