
 

 

 

 

 

Bedankt allemaal. 
Door de goede hulp van diverse ouders zijn de afgelopen twee weken goed verlopen. De kinderen 

hebben een heerlijk kamp gehad en lekker kunnen fietsen. Vervoersouders bedankt. De 

overblijfpicknick was een feestje. Bedankt overblijfteam.  De avondvierdaagse was een heerlijke 

wandeltocht. Rijders en begeleiders enorm bedankt. Dankzij de OR en de coördinatie van Judith liep 

het gesmeerd.  

Op schoolreis. 
Dinsdag gaan de groepen 1 t/m 6 op schoolreis. De titel van dit stukje is rood en de temperaturen 

ook volgens de voorspellingen. In de informatiebrief staat al dat er waterdingen zijn en dat droge 

kleren handig zijn. Gezien de temperatuur is het vrijwel zeker dat de kinderen de nattigheid gaan 

opzoeken. Denk dus aan droge kleding. We nemen ook zonnebrand mee, maar het is slim om je 

voor vertrek al goed in te smeren. Heeft uw kind baat bij een speciaal merk zonnebrand, geef dat 

dan even mee. School heeft Nivea. We willen graag herkenbaar door het park. Mogen de shirts 

weer mee naar school? 

 

Musical. 
Er wordt al druk geoefend. Enkele ouders hebben door de open ramen en deuren al een voorproefje 

gehad. Dat smaakt vast naar meer. 4 juli is de uitvoering! Vanaf 19.00 uur kunt u de zaal in en om 

19.30 starten we. Neem gerust familie of dierbare vrienden mee. Ook hen gunnen we deze speciale 

ervaring. Het dak gaat eraf!! 

Tips: De entree is gratis. Maar neem wel geld mee voor de verloting… en natuurlijk een drankje 

achteraf aan de bar. De nieuwe beheerders bedienen u graag. 

Laatste schoolweek. 
De laatste schoolweek gaat niet zomaar voorbij.  

De gehele week is er de mogelijkheid om uw huishoudelijke vaardigheden te showen in de 

onderbouw. Wanneer het u uitkomt kunt u zich melden bij de juffen en meehelpen alle materialen 

weer fris voor het nieuwe jaar te maken. Wanneer u dit met een groepje doet is dat reuze gezellig. 

Wij hebben wel koffie en thee. Mocht het echt niet lukken krijgt u uw bijdrage mee naar huis. De 

bovenbouw maakt de eigen ruimten schoon. Ze mogen donderdag 11 juli gewapend met emmer en 

sopdoek naar school. 

De leerlingenraad wil zich graag inzetten voor het goede doel. Dit doen zij 8 juli van 15.00 tot 17.00 

uur door middel van een boeken- en speegoedmarkt. Slim want iedereen kan zo vlak voor de 

vakantie wel een mooi boek of leuk speelgoed gebruiken. In hun eigen brief onderaan de Klepper 



leggen ze daar meer over uit. 

Ook stond er een uitje op hun agenda. 9 juli gaat de bovenbouw naar een Techlab in Steenwijk. We 

zijn daar van 10.00- ± 12.00 uur. Wil er iemand helpen met rijden, geef dat dan door aan onze 

leerlingenraad. 

10 juli neemt groep 8 formeel afscheid. Dat doen zij dit jaar op een heel mooie manier. De 

betreffende ouders worden natuurlijk door hen zelf geïnformeerd. 

Laatste schooldag 
Nou ja, schooldag. We gaan heerlijk zwemmen die ochtend. Alsof de vakantie al begonnen is. Als u 

wilt rijden mag u gerust een baantje mee trekken. (Wilt u het aan de leerkracht doorgeven wanneer 

uw kind geen zwemdiploma heeft, dan zorgen we voor goede begeleiding.) We gaan daarna terug 

naar school. De kinderen krijgen de gelegenheid elkaar allemaal goede vakantie te wensen en dan…. 

 

Wat komt er allemaal nog aan? 

25 juni Schoolreis  

4 juli  Feestelijke ouderavond 

4 juli Onderbouw middag vrij 

5 juli Onderbouw vrij 

8 juli  Boekenmarkt leerlingenraad 

9 juli  Uitje leerlingenraad 

10 juli Afscheid voor groep 8 

12 juli Zwemmen en 12.00 uur zomervakantie 

 

Klassenspecifieke zaken worden via de klassenmail gecommuniceerd. 

Rooster oud papier 

 

29 juni Fam Driezen 

27 juli Fam Bakhuijzen 

31 augustus Fam Vaartjes 

28 september Fam de Boer/ Luong 

26 oktober Fam Lindt 

30 november Fam Timmerman 

28 december Fam Rook 

 

Boekenmarkt 
De boekenmarkt is op 8 juli van 3 tot 5 uur. Iedereen is van harte welkom. Van het geld dat we ophalen gaat 

naar kika. Als u boeken heeft zijn die van harte welkom de boeken moeten ingeleverd zijn voor 5 juli als er dan 

te weinig boeken zijn kunnen wij wat anders bedenken. Speelgoed mag ook zo lang het niet kapot is. Wij hopen 

dat er veel mensen komen. Als u veder nog vragen hebt zijn die welkom. 

 

Van de leerlingenraad 

 


