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Fijne vakantie!

Na een bewogen jaar waarin we ons steeds maar weer

hebben moeten aanpassen is het nu tijd voor een

welverdiende vakantie. We wensen u in ieder geval een

fijne tijd toe of dit nu in eigen huis is, in eigen land of toch

ergens in het buitenland. Tot maandag 30 augustus!

Schooltijden komend schooljaar

In verband met het continurooster zijn de schooltijden ook

anders geworden.

Op woensdag gaan alle klassen tot 12.30 uur naar school.

De groepen 3 en 4 hebben vanaf komend schooljaar ook de vrijdagmiddag tot 14.15 uur les.

De groepen 1 en 2 zijn vrijdagmiddag vrij vanaf 12.30 uur.

Nieuwe website

De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de nieuwe website van school. Sinds deze week is

de nieuwe site online. Met dank aan iedereen die eraan gewerkt heeft!

En mocht u naar de nieuwe site gaan en daar onvolkomenheden in tegenkomen, dan horen wij

dat graag!

Afscheid juf Henny en juf Hedwig

Met het team hebben we uitgebreid afscheid genomen van deze 2 fantastische leerkrachten,

omdat beide dames met een welverdiend pensioen gaan. Deze week zijn ze nog eens extra in

het zonnetje gezet en hebben een feestdag met de klas gehad.



Leestips en opdrachten voor de zomervakantie

Op de website van Blink Zomerlezen staan, helemaal

gratis, drie leuke vakantieverhalen voor kinderen klaar. U

kunt kiezen uit het verhaal van Maren Stoffels (groep

3/4), Tosca Menten (groep 5/6) of Manon Sikkel (groep

7/8). Om het extra spannend te maken, kun je zelf de

namen invullen van onze school, jouw juf of meester, de

directeur en de conciërge. Daardoor zorg je  ervoor dat het verhaal zich helemaal op jouw

school afspeelt. Elke vakantieweek staat er een nieuw hoofdstuk online met steeds weer een

spannende cliffhanger. https://blinkzomerlezen.nl/verhaal-maken

Belangrijke data:

30 augustus Eerste schooldag
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