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Belangrijke data
20 juni
27 juni
30 juni
4 juli
6 juli
7 juli
7 juli
8 juli
11 en 12 juli
13 juli
14 juli
14 juli
15 juli

Organisatiedag alle leerlingen zijn vrij
Groepsindeling schooljaar 22-23 brief gaat uit
Schoonmaakavond
Koffiemoment MR
Juffen en meesterdag
Doorschuifochtend
Disco groep 8
Rapport 2 mee
Musical groep 8
Afscheid groep 8
Groep 8 hele dag al vrij
Om 14.15 uur start zomervakantie groep 1 t/m 7
Organisatiedag alle leerlingen zijn vrij

Gezocht nieuw MR-lid
Ook zin in een bakkie koffie?
Op 4 juli hebben wij onze laatste MR-vergadering van dit jaar.
Voorafgaand aan deze vergadering organiseren wij een koffiemomentje voor ouders die mogelijk
geïnteresseerd zijn om de MR te komen versterken.
Wil jij je inzetten voor een goede, veilige school voor jouw kinderen?
Kom dan naar school op 4 juli om eens kennis te maken, dan zorgen wij voor de koffie met iets
lekkers erbij.
Zien we jou op 4 juli om 19:00?!

Ouderraad
Dankzij de Ouderraad was het schoolreisje naar Avifauna een groot succes.
In het filmpje hieronder ziet u hoe het schoolreisje tot stand is gekomen.
Schoolreis iMovie.mp4

Blink Zomerlezen
Lezen in de zomervakantie. Dat is niet voor alle kinderen even vanzelfsprekend. Wij zouden het
fantastisch vinden als alle kinderen het lukt om deze zomervakantie toch te blijven lezen. Dat
voorkomt een zogenaamde leesdip na de vakantie.
Voor iedere groep is er speciaal een spannend verhaal geschreven door Janneke Schotveld. Het
verhaal gaat over onze school, de klassen en daarin zijn er rollen voor de directrice en de
leerkrachten van de groep.
Via de Parro ontvangt u van de leerkracht een link. Het eerste hoofdstuk komt op 20 juni online.

Nieuws van buiten!
In deze rubriek plaatsen wij berichten die wij van externe organisaties hebben ontvangen met het
verzoek om met u te delen.
Deze keer de volgende activiteiten:
• Hoofddorp aan zee: Hoofddorp aan Zee wordt georganiseerd om kinderen die, vanwege
de financiële situatie van ouders, niet of maar kort op vakantie kunnen gaan, tóch een
leuke zomer te laten beleven. Zie de flyer die als aparte bijlage toegevoegd is.
• Summer camp: op zomerkamp Engels leren. Wilt u uw kind extra aanbod voor Engels
geven in de zomervakantie? Zie de flyer die als aparte bijlage toegevoegd is.
• Thuis in Overbos: dag van de architectuur, verhalen uit de wijk en een wandeling met een
afsluitend drankje.

