
Infobrief nummer 23, FEESTWEEK 2020-2021
AGENDA…

Ma. 12-07-2021

Sportdag

Di. 13-07-2021

Schoolreis

Wo. 14-07-2021

Gekke haren dag

Do. 15-07-2021

Voorstelling

Eiergooien

Nieuwe infobrief

komt uit

Laatste schooldag

groep 1

Vr. 16-07-2021

Jaarsluiting

12.00 uur vakantie!

SCHOOLTIJDEN VOLGENDE WEEK

GEWIJZIGD! LET OP!

CONTINUROOSTER!!!!

ZELF LUNCH MEENEMEN!

Maandag 08.30 - 14.00 uur

Dinsdag 08.30 - 15.15/16.00 uur

Woensdag 08.30 - 12.00 uur

Donderdag 08.30 - 14.00 uur

Vrijdag 08.30 - 12.00 uur

JARIGEN

JULI

11 Lex Groep 1B

11 Nora Groep 6

12 Meester Stijn

13 Miley Groep 6

16 Simon Groep 7

16 Linn Groep 8

16 Thijs Groep 4

Wij wensen jullie allemaal een hele fijne verjaardag toe!

GEFELICITEERD!
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MAANDAG 12 JULI 2021

Op maandag 12 juli wordt de jaarlijkse sportdag gehouden. Dit jaar zal de sportdag bij de

sportclub in Bemmel zijn (Ressensestraat 30b, 6684 DA Ressen).

Alle leerlingen worden afgezet op de parkeerplaats bij Sportclub Bemmel tussen 08.15 uur en

08.30 uur. Er zijn 8 vakken. Voor elke groep 1 vak (groep 1/2A, 1/2B, 3, 4, 5, 6, 7 & 8) dit

staat aangegeven. De leerkrachten zullen in het afgezette vak staan. Auto’s rijden na

uitstappen kind ( volgens het ‘kiss and ride’ systeem), meteen door! Kinderen worden

opgevangen door de groepsleerkracht. Tussen 13:45-14:00 uur zullen de leerlingen ook weer in

de vakken staan en zullen alle auto’s langs de vakken kunnen rijden om de leerlingen op te

halen, volgens hetzelfde systeem als in de ochtend. Laat de leerlingen zoveel mogelijk

zelfstandig in- en uitstappen. Komen de kinderen op de fiets? Dan mag de fiets in het

afgezette vak van de groep gezet worden.

LET OP:

● Alle kinderen moeten zelf voor een tussendoortje, lunch en drinken zorgen.

● Wij hopen veel Borgwal-bidons te zien maandag, deze bidon kan tussendoor

namelijk worden gevuld met drinken! Een andere beker mag natuurlijk ook. Controleer

even goed of de naam van de leerling nog goed zichtbaar is. Mocht dat niet meer het

geval zijn, graag even met watervaste stift herschrijven.

● Geef de leerlingen een rugzak mee voor al hun spullen. Deze rugzak zullen zij steeds

meenemen naar de volgende activiteit.

● Graag zwemkleding onder de sportkleding aan!

● Schone/droge kleding en een handdoek (in verband met waterspelletjes) meegeven.

● Zorg bij mooi weer voor zonnebrand en eventueel een pet.

DINSDAG 13 JULI

Op dinsdag 13 juli staat het schoolreisje gepland. Gisteren hebben jullie de flyers ontvangen

met de informatie!

Helaas kunnen we dit jaar de kinderen niet uitzwaaien en opvangen op school, omdat we anders

de afstand niet kunnen garanderen. Graag de kinderen buiten bij de klassen ophalen op de

genoemde tijden op de uitnodiging.

WOENSDAG 14 JULI 2021

Iedereen mag met gekke haren of in een leuke onesie op school komen! Neem ook een grote

tas mee voor al je spullen die mee naar huis mogen! Om 12.00 uur zijn alle leerlingen uit. Voor

een ijskoud tussendoortje wordt gezorgd.
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DONDERDAG 15 JULI 2021

Op de donderdag in de feestweek staan er voorstellingen van de verhalenverteller Eric

Borrias op het programma. Eric speelt voor groep 1-4 ‘De Bremer stadsmuzikanten’ en voor

groep 5-8 speelt hij ‘Reis om de wereld in 80 dagen’.

De resterende tijd is er een programma in de klas en buiten, waar we,

onder leiding van meester Sam, sportief bezig zullen zijn.

Om 13.00 uur start de traditionele eiergooiwedstrijd.

Toeschouwers zijn helaas niet welkom, ook niet buiten het schoolplein, er

ontstaan dan misschien toch te veel concentraties van mensen, wij

vragen hiervoor uw begrip.

Alle leerlingen eten op school, we zijn om 14.00 uur uit.

VRIJDAG 16 JULI 2021, JAARSLUITING IN DE EIGEN GROEP

De groepen 2 t/m 7 sluiten zelf af in de klas. Groep 1 heeft donderdag 15 juli de laatste
schooldag. De groep 2 leerlingen worden vanaf 11.45 uur de klas uitgereden. Ouders kunnen

om de beurt een foto van zijn/haar kind maken. Denken jullie aan de gepaste afstand van

elkaar?

Van groep 8 zal afscheid genomen worden in de Theaterkerk. De ouders van groep 8 hebben

hier informatie over ontvangen. Om 12.00 uur start de zomervakantie voor alle groepen!

VOLGENDE INFOBRIEF

De volgende infobrief komt uit op donderdag 15 juli 2021.
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