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Juf Joke
Dinsdag 30 juni komt juf Joke naar school om gedag te zeggen voor de vakantie. Van 14.00 tot 15.00 uur
is er gelegenheid om juf Joke te begroeten. Ze vindt het prettig om veel ouders dan te kunnen zien.
Cluster 7 is die dag op schoolreis, zij kunnen om 15.00 uur nog even aansluiten.

Centrale wendag op woensdag 1 juli van 8.30 – 12.00 uur
Omdat lokalen nog in gebruik zijn, zullen niet alle kinderen in hun nieuwe lokaal kunnen wennen.
Groep 1-2d van Juf Kelly gaat wennen in haar huidige lokaal in het WOC. Ze zal met haar groep naar de
Hoofdvestiging gaan om daar in hun nieuwe lokaal te kijken en buiten te spelen met de andere
kleutergroepen. De groep is voor 12.00 uur weer terug op het WOC.
Groep 3a van juf Joyce zal wennen in het huidige lokaal van juf Meike op de begane grond. Zij zullen in
hun lokaal op de 1e verdieping gaan kijken.
Festival donderdag 2 juli
8.45 – 9.30 uur
4a,1-2d,3b,6a,5a
10.00 – 10.45 uur
5c,1-2e,6b,7a,8c
11.00 – 11.45 uur
1-2c,1-2b,8b,5b
13.15 – 14.00 uur
1-2a, 3a,7b,8a,4b
Waterfeest
Vrijdag 3 juli schijnt het ontzettend lekker en warm weer te worden. Daarom vieren we een klein
waterfeestje met de kinderen.
Wij vragen u om uw kind al ingesmeerd met zonnebrand op school te laten komen en vast met
badkleding onder de kleding aan. Een plastic tas voor de natte handdoek is ook handig.
Natuurlijk mogen de kinderen ook allerlei waterattributen mee nemen zoals emmers en waterpistolen.
Speelgoed gaat op eigen risico mee naar school. (kleine onderdelen raken snel kwijt) Het zou fijn zijn als
de kinderen de spullen vast met water vullen zodat we vlot kunnen starten. De kinderen zijn verplicht
om iets aan de voeten te dragen. Geef hier dus eventueel extra slippers voor mee.
Wij zorgen ervoor dat uw kind lekker en gezellig buiten kan spelen. Als uw kind niet mee wil doen met
het waterfeest hebben wij ook een droog gedeelte op het plein gereserveerd.
Maandoverzicht juli
1
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2
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7
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juli
8 en 9
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juli
11 juli t/m 23 augustus

Centrale wendag, Cluster 8 vrij
3e Festival
Rapport mee
Afscheid Cluster 8
DARA Europe
Inzameling Oud papier
Studiedag, alle kinderen vrij
ZOMERVAKANTIE

Vakanties 2015 – 2016
Vrijdag 16 oktober
Zaterdag 17 t/m zondag 25 oktober
19 december t/m 3 januari
Maandag 4 januari
Zaterdag 20 t/m zondag 28 februari
Vrijdag 25 maart
Zaterdag 26 t/m maandag 28 maart
Woensdag 27 april
Zaterdag 30 april t/m zondag 8 mei
Zaterdag 14 t/m maandag 16 mei
Vrijdag 8 juli
Zaterdag 9 juli t/m Zondag 21 augustus

Studiedag
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Studiedag
Krokusvakantie
Studiedag
Paasweekend
Koningsdag
Meivakantie (donderdag 5 mei Hemelvaartsdag)
Pinksterweekend
Studiedag
Zomervakantie

