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AGENDA
12 juli

Doorschuifochtend (groep 7, na de fruitpauze)

17 juli

Musical (groep 8)

18 juli

Musical en afscheidsavond (groep 8)

19 juli

Trakteren groep 8

20 juli

Laatste schooldag

21 juli

Vakantie!

Afronden en high tea
Deze laatste weken staan natuurlijk in het teken van afronden. Zowel voor taal, spelling als
rekenen werken we de boeken en schriften zo langzamerhand uit. Het werktempo ligt wat
lager dan eerder dit schooljaar, maar toch gebeurt er nog het een en ander hoor! Gewoon
rustig blijven doorgaan in deze laatste weken vinden we wel belangrijk. We zorgen vooral ’s
middags voor de nodige afwisseling; een klusje voor juf, even naar buiten of een spelletje
met elkaar. En deze laatste week is een filmpje tussendoor ook best fijn (u had ze vanmiddag
moeten zien, heerlijk rustig en relax voor het digibord!).
Zo langzamerhand komt dan ook het afscheid dichterbij en dat doet met elk kind wat anders.
Zowel groep 7, als groep 8 vindt het jammer dat de groep straks uit elkaar valt. Groep 7 blijft
natuurlijk nog wel een jaar op school, maar samen met groep
8 hadden ze een goed jaar en dan is afscheid nemen niet leuk!
Vandaar dat we het volgende idee bedacht hebben:
Aanstaande maandagochtend, 17 juli, is groep 7/8 voor het
laatst samen op school. We willen dan met elkaar het
schooljaar gezellig afsluiten met een high tea. Daarvoor
nemen alle kinderen iets lekkers (ongeveer 10 stuks) mee. Op
school hangt een lijst waarop de kinderen kunnen noteren
wat ze meenemen. Soesjes, mini tompoucejes, chocolaatjes,
cakejes etc. Juf zorgt voor ranja, thee en een hartig hapje!
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Doorschuifochtend
Groep 7 heeft aanstaande woensdag, 12 juli, de doorschuifochtend. Na de fruitpauze gaan
ze met de ‘nieuwe groep 8’ en juf de Wind ‘opnieuw kennismaken’ en alvast vooruitkijken
naar volgend jaar. Groep 8 gaat na de fruitpauze met meester Lassche naar het Cruyffcourt
voor een gymles.

Groep 7
Voor groep 7 ziet de laatste schoolweek er als volgt uit:
Maandag 17 juli;
’s Morgens zijn we als groep nog een laatste ochtend samen. Maandagmiddag wordt groep
7 verdeeld over de andere groepen van de school.
Dinsdag 18 juli;
‘s Ochtends staat juf Wienen voor groep 7 en is juf de Wind al met groep 8 in De Tamboer.
Dinsdagmiddag gaat groep 7 samen met de andere groepen naar De Tamboer om de musical
te bewonderen.
Woensdag 19 juli; meester Lassche staat deze ochtend voor groep 7.
Donderdag 20 juli; juf de Wind is er (gewoon) voor groep 7.

We hopen op 2 goede laatste weken met elkaar!

Groetjes van juf en juf

