Weekbrief groep 7-8
Woensdag 25 mei

Beste ouders

Herinnering Kunstschooldag
Op vrijdag 17 juni nemen wij met de groepen 7 en 8 deel aan de
kunstschooldag. We zijn die dag een hele dag in de stad om voorstellingen,
musea en workshops te bezoeken. Per groep hebben we hier twee hulpouders
voor nodig. Wil jij graag samen met ons een dagje Amsterdamse cultuur
opsnuiven, laat dit dan weten aan de stamgroepleider van je kind.
We hebben nog niet voldoende aanmeldingen ontvangen, zonder begeleiding
kunnen we niet op uitstap, we rekenen op jullie hulp.
Herinnering: Sportdag en keuzecursus
Op donderdag 9 juni en vrijdag 10 juni heeft groep 7-8 sportdag. Op woensdag
1 juni bereiden de kinderen deze (deels) voor. Ze maken kennis met hun
teamgenoten vanuit de bouw én de kinderen uit de andere bouwen waarmee ze
in een groepje komen.
Voor deze middag hebben de kinderen een wit T-shirt nodig dat beschilderd mag
worden. Jullie mogen vanaf maandag de witte T-shirts, voorzien van een naam
in het label, meegeven aan jullie kind. Zo weten we zeker dat iedereen een Tshirt heeft om samen met het team te versieren.
MONO lessen

We volgden tijdens de week van het verkeer MONO lessen. Zij gaven ons
nog enkele tips en tricks mee voor veiligheid in het verkeer, je vindt deze
brief als bijlage bij deze nieuwsbrief.
Belangrijke data
Maandag 6 - woensdag 8 juni: Kinderen vrij
Donderdag 9 juni: Start project techniek
Donderdag 9 juni: Sportdag groep 8
Vrijdag 9 juni: Sportdag groep 7
Vrijdag 17 juni: Kunstschooldag

Week van 20 juni: Voorlopige advies gesprekken
Woensdag 22 juni: 18.15 – 21.00 Groep 8 certificatenavond
Woensdag 29 juni: Juffen- en meestersdag
Woensdag 6 juli: musical (Groep 8 om 15.00 op school, ouders welkom vanaf
18.30)
Donderdag 7 juli: Groep 8 later op school
Woensdag 13 juli: Wenmiddag nieuwe groep 7, groep 8 thuis
Donderdag 14 juli: Lokalen opruimen
Vrijdag 15 juli: Start zomervakantie om 12.00, viering op het schoolplein

Warme groet
Cindy, Nico, Guido, Nicky, Mouaad, Nelly en Ine

