FEESTWEEK 2020

Beste jongens en meisjes, beste ouder(s) /verzorger(s),
Vanaf maandag 6 juli gaan we dit schooljaar weer afsluiten met de feestweek. Een week vol
leuke activiteiten om het schooljaar op een feestelijke wijze af te sluiten.
Tijdens deze week hebben we een uitstapje, we kijken de musical van groep 8, vieren de
verjaardagen van de juffen en nog veel meer.
De leerlingen van groep 8 sluiten hun basisschooltijd af met de musical. Ze filmen deze dit
jaar zodat iedereen hem, met gepaste afstand kan bekijken.
Op vrijdag sluiten we met elkaar het schooljaar af. Groep 8 wordt door de rest van de school
uitgezwaaid. Het overvliegen naar de nieuwe groep vindt ook op vrijdag plaats. En natuurlijk
is het laatste optreden van dit schooljaar voor de welbekende slotact. Helaas zijn dit jaar de
ouders niet uitgenodigd voor de slotact. Maar des te leuker zullen de verhalen van de
kinderen zijn als ze thuis zijn.
Wij wensen alle kinderen een gezellige week toe. Een week waarin we vieren wat we dit
schooljaar allemaal met elkaar hebben bereikt.
Het team van basisschool Jeanne d’Arc wil bij deze iedereen die zich in het afgelopen jaar
heeft ingezet op school hartelijk danken voor alle tijd en energie die u in school gestoken
heeft.
Wij wensen iedereen een fijne vakantie en hopen in het komende jaar weer op uw hulp te
kunnen rekenen.
Geniet van de zomervakantie en tot 24 augustus!
Team basisschool Jeanne d´Arc

Maandag 6 juli 2020
Vandaag hebben we een uitstapje. De groepen dwergen, kabouters en
Hans en Grietjes gaan naar de Karen Weeningspeeltuin. Wilt u voor een
lunch zorgen, de kinderen blijven over.

's Middags hebben de kinderen waterpret.
Voor de waterpret:
• Je hebt kleren nodig die nat mogen worden
• Breng ook een handdoek mee
• Waterpistolen mag je ook meenemen (zorg ervoor dat je naam
erop staat.

De groepen heksen en tovenaars, de draken en de vuurvogels gaan met
de bus naar de Loonse en Drunense Duinen en eten daar hun zelf
meegebrachte lunch

Wilt u achteraf op teken controleren

Dinsdag 7 juli 2020
We hebben een sportochtend en een vossenjacht voor de
onderbouw en een bosspel en sportmiddag voor de bovenbouw. De
kinderen kunnen vandaag sportieve kleding aan. De overblijf is
normaal.

Woensdag 8 juli 2020
Vandaag vieren we de verjaardagen van alle juffen en meneren.
In je eigen groep ga je met elkaar een feestelijk dag beleven.
Brengen jullie je feestmuts mee?

Donderdag 9 juli 2020
Voor de groepen 1 t/m 4 hebben we een heerlijke relaxte
speelgoedochtend, waarbij de kinderen zelf hun speelgoed mee mogen
nemen. ( geen telefoons of tablets) Daarna kijken we de film van groep
8.
's Middags hebben we een creatieve middag met knutselen, muziek,
schminken en koud koken.

Voor de groepen 4 t/m 8 hebben we een creatieve ochtend met muziek,
knutselen, koud koken en buiten krijten.
‘s Middags gaan we de film van groep 8 bekijken, waterpret en
spelletjes. Voor de waterpret:
• Je hebt kleren nodig die nat mogen worden
• Breng ook een handdoek mee
• Waterpistolen mag je ook meenemen (zorg ervoor dat je naam
erop staat.
Bij slecht weer zal het waterfestijn op het plein niet doorgaan en zal er
een binnenprogramma zijn.

Vrijdag 10 juli 2020
Het is bijna zover! Schooljaar 2019-2020 is bijna voorbij!
We starten de dag met een heerlijk picknick. Wij zorgen dat er lekker
eten is voor jullie!
Na de picknick gaan we in de aula. Daar zal een viering zijn waarin we
afscheid nemen van leerkrachten, ook nemen we tijdens deze viering
afscheid van groep 8.
Alle andere kinderen zullen overvliegen naar hun nieuwe stamgroep.
En natuurlijk sluiten we ook dit jaar weer af met de slotact.
Wekenlang wordt er al geoefend en kleding uitgezocht, maar vandaag is
het dan eindelijk zover! We hopen dat jullie gaan genieten.
Om 12.15 uur is het dan echt vakantie en laten we het schooljaar 20192020 achter ons om 6 weken later weer fris te beginnen aan een nieuw
schooljaar.
Maar eerst genieten van de VAKANTIE!

