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• Schoolkampen en themadagen
Afgelopen week zijn de groepen 3
t/m 8 op schoolkamp geweest of
ze hebben een themadag gehad.
Ondanks dat we in veel groepen
onze hulpouders gemist hebben is
alles toch goed verlopen en heeft
iedereen het enorm naar de zin gehad. We willen iedereen bedanken
voor hun inzet en het enthousiasme waarmee alles georganiseerd
is en hopen volgend jaar u weer als
hulpouder mee te mogen nemen.
• Groep 2/3
Via het door ons gemaakt filmpje
heeft u de formatie voor het
schooljaar 2021-2022 kunnen zien.
Hierbij wordt, per 1 januari 2022,
ook een combinatiegroep 2/3 gestart. Wij begrijpen dat er wellicht
vragen zijn van ouders van leerlingen van groep 2 en 3. Na de zomervakantie, o.a. tijdens de informatieavond, wordt u volledig op de
hoogte gebracht van onze plannen
met groep 2/3. U kunt dan ook terecht voor vragen die u misschien
nog heeft.

• Afscheid groep 8
Dinsdagavond 20 juli is de afscheidsavond van groep 8. We zijn
heel blij dat de leerlingen de musical op mogen voeren voor publiek!
De leerlingen krijgen 2 tickets per
kind mee, waarmee ouders of verzorgers naar binnen mogen. Meer
gasten zijn, door de nog geldende
maatregelen, helaas nog niet welkom. De musical heet : “Junglebeat” en begint om 19.00 uur.

We hebben de leerlingen de afgelopen weken heel vaak zien oefenen
dus het gaat een geweldige uitvoering worden. Woensdag mogen de
kinderen van groep 8 uitslapen en
worden voor hun laatste dag bij
ons om 10.00 uur op school verwacht.
We wensen iedereen vast heel veel
plezier!
• Wisselochtend
Vanochtend hebben alle kinderen
deelgenomen aan de wisselochtend.
Elke groep heeft even kennis kunnen maken met de nieuwe leerkracht. Ook nieuwe leerlingen die
na de zomervakantie op de Spelwert komen zijn op visite gekomen
in hun nieuwe groep.

• Laatste schooldag
Vrijdag 23 juli is de laatste schooldag voor onze regio. Houdt u er
rekening mee dat alle kinderen
deze dag vanaf 11.45 uur vakantie
hebben?
• Laatste nieuwsbrief
Deze nieuwsbrief is de laatste van

dit schooljaar en de laatste in deze
vorm. Vanaf volgend schooljaar
wordt de nieuwsbrief in een andere
opmaak aan u aangeboden.
• Gymrooster
Het gymrooster voor komend
schooljaar is nog niet helemaal rond,
u ontvangt dit aan het begin van volgend schooljaar. De eerste schooldag
geven we nog geen gymles. De lessen
die gegeven gaan worden door de
vakdocent beginnen pas in de 2e
schoolweek.
• Verhuizing
Volgend schooljaar gaan we weer gebruik maken van de lokalen in de
hoogbouw. De groepen 6, 7 en 8 zullen daar gehuisvest worden. Ook de
groepen 4 en 5 verhuizen; zij blijven
wel in de laagbouw. De “vleugel” met
de aparte ingang waar de groepen 4
en 5 nu zitten wordt mogelijk door
de gemeente verhuurd.
• Tot slot, fijne vakantie!
Uiteraard willen wij u, namens het
hele team en alle andere medewerkers, een hele fijne welverdiende vakantie toewensen. We zien alle leerlingen graag weer terug op maandag
6 september!

Kalender:
- Dinsdag 20 juli: afscheid groep 8
- Vrijdag 23 juli 11.45 uur: start zomervakantie
- Maandag 6 september: 1e schooldag
- Volgende (vernieuwde) nieuwsbrief:
woensdag 8 september
Met vriendelijke groet, ook namens
het team, Bart en Rian

