
  

 

 

 
Wat fijn dat we in de afgelopen week weer veel ouders fysiek op school hebben mogen ontvangen 
voor de oudergesprekken. Fijn dat u er was! 
 
Eindfeest 
Zoals al eerder vermeld in deze weekbrief hebben we dit jaar geen meesters- en juffendag meer, 
maar hebben we gekozen voor een spetterend eindfeest! De dj’s zijn geboekt, de popcornmachine 
staat al op te warmen en we hebben natuurlijk ook voor een springkussen gezorgd!  
Dit feest is voor de groepen 1 t/m 7. 
Het thema van dit jaar is glitter en glamour. Het zou leuk zijn als alle kinderen lekker glitterend en 
glimmend naar school komen op deze dag!  
We hebben op deze dag een continurooster. Dit betekent dat de kinderen allemaal op school 
lunchen in hun eigen klas. Graag een lunchpakketje voorzien van naam meegeven. De dag eindigt om 
14:15 uur voor alle kinderen. Voor een tussendoortje in de ochtend wordt gezorgd.  
We hebben er heel veel zin in, jullie hopelijk ook!  
 
Zomervakantie 
Op vrijdag 16 juli is de laatste schooldag van het schooljaar 2020-2021. De vakantie begint dan voor 
alle leerlingen om 12.00 uur.  
 
Nieuws uit de groepen 

1  
Wat is het schooljaar weer snel gegaan… Wat was het een leuk jaar in groep 1. 
De kinderen die naar groep 2 gaan hebben vrijdag een halfuurtje kunnen wennen in groep 2.  
De kinderen die in groep 1 blijven zijn in hun eigen, vertrouwde klas gebleven en hebben daar 
een leuke kleurplaat gemaakt.  
Donderdag is er nog het eindfeest en vrijdag hebben we speelgoedochtend.  
De kinderen mogen dan speelgoed meenemen van thuis, het liefst iets waar je samen mee  
kunt spelen en geen kleine onderdelen i.v.m. kwijtraken.  
Daarna is het dan eindelijk zomervakantie, waar de meeste kinderen erg naar uitkijken.  

2  

De laatste week alweer! Wat is ook dit jaar weer omgevlogen!  
Vrijdag hebben we een half uurtje kunnen wennen in onze nieuwe groep. De kinderen die naar groep 3 gaan, 
hebben kennisgemaakt met hun nieuwe juffen en de kinderen die in groep 2 blijven hebben hun nieuwe 
klasgenootjes ontmoet.  
Maandag gaan de beide groepen 2 een kijken nemen bij de Kees Verkerkhal. In groep 3 gymmen de kinderen 
namelijk niet meer in het speellokaal, maar in een echte sporthal! We gaan kijken waar de kleedkamers zijn 
en mogen even op de tribune kijken naar een stukje van de gymles van groep 3.  
Dinsdag willen we vragen of alle kinderen een grote tas mee naar school nemen, bijvoorbeeld een 
boodschappentas. We geven dan alle knutsels, werkboekjes, gymschoenen en tekeningen mee naar huis.  
Donderdag hebben we met elkaar een glitterend eindfeest! 
Vrijdag hebben we speelgoeddag en mogen de kinderen speelgoed van thuis meenemen.  
Liefst iets waar je samen mee kunt spelen en liever geen kleine onderdelen ivm kwijtraken.  
 
Een drukke, maar gezellige, laatste week dus!  
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3  
We gaan de laatste week in. Wat is het omgevlogen en wat is er hard gewerkt!  
Komende week gaan we nog gezellig in spelvorm aan de slag. Daarnaast is het ook tijd om alles op te ruimen. 
Het zou heel fijn zijn als de kinderen dinsdag een extra (plastic) tas kunnen meenemen om de werkjes en 
spulletjes die nog op school zijn in te doen.  
Vrijdag sluiten we af met speelgoeddag. De kinderen mogen dan 
speelgoed van thuis mee naar school nemen om mee te spelen.  
We gaan er een gezellige laatste week van maken! 
 

4  
Het einde van het schooljaar nadert en dat betekent dat we gaan opruimen. Willen de kinderen volgende 
week elke dag zorgen dat ze een rugzak bij zich hebben waarin schriften, tekeningen, etuis e.d. mee naar huis 
gegeven kunnen worden. Alvast bedankt!  
 
Er wordt de laatste schoolweek ook nog lekker doorgezwommen. Omdat het  
de laatste les voor de zomervakantie is mogen de kinderen zwemspeelgoed  
meenemen. Denk hierbij aan flippers, duikbrillen, opblaasballen en opblaas- 
banden. Groep 4a zwemt op vrijdag van 9.15 tot 10.00. 
 
Op vrijdag 16 juli is het speelgoedochtend. De kinderen mogen speelgoed meebrengen. 
  

5  

Het is niet te geloven, maar ook dit schooljaar zit er alweer bijna op… Het grote aftellen kan beginnen! 
 
Graag net als vorige week zowel in de ochtend, als de middag een tas mee naar school nemen. 
 
Vrijdagochtend mogen de kinderen speelgoed meebrengen.  
 
Op naar de laatste week!!!  
 

6 
Het einde van groep 6 komt steeds dichterbij. We zijn al begonnen met opruimen. Ook volgende week gaat 
het opruimen nog gewoon door. Het is handig als de kinderen zowel in de ochtend als, in de middag een tas 
bij zich hebben. 
 
Volgende week donderdag is het eindfeest. We lunchen dan op school met elkaar. 
 
Vrijdag mogen de kinderen speelgoed meenemen. 
 
Voor groep 6b 
Volgende week donderdag is het eindfeest. Dit betekent ook dat dit de laatste lunch is die we samen in groep 
6b hebben. De juf zorgt ervoor dat er voor iedereen een broodje knakworst en wat te drinken is. Wanneer de 
kinderen hier niet genoeg aan hebben, is het verstandig als ze zelf ook nog wat te eten meenemen.  
Dank je wel voor het afgelopen jaar en hele fijne vakantie! 
Juf Maruscha 
 
 
 



7  
Een doekje hier, een sopje daar! In groep 7 zijn we al druk bezig met het opruimen en schoonmaken van de 
klas. Aangezien er volgende week veel spullen mee naar huis gaan, is het verstandig om dinsdag 13 juli ('s 
ochtends en 's middags) een grote tas mee te nemen! Alle werkboeken en schriften (en de rotzooi uit de 

laatjes      ) mogen dan mee naar huis.  
 
Daarnaast is het volgende week donderdag natuurlijk groot feest! Het thema van 
het eindfeest is “Glitter & Glamour”, dus trek je mooiste outfit uit de kast! De 
juffen zijn heel benieuwd naar jullie outfits!  
Vergeten jullie je lunch niet mee te nemen? We zijn donderdag om 14:15 uur uit.  
 
Vrijdag 16 juli is het alweer de laatste schooldag van dit jaar... Deze dag sluiten we 
gezellig met elkaar af. Dit betekent dat de kinderen spelletjes van huis mee mogen 
nemen. Elektronische apparaten mogen ook mee, maar met de regel dat er geen 
gebruik wordt gemaakt van internet, camera's of oplaadpunten. De schermtijd 
wordt dan beperkt tot een uur.  
 

8  
Woensdag was de aftrap van het “alternatieve kamp” van groep 8. 
De kinderen kregen een T-shirt met 3Spanlogo en mochten deze zelf versieren met textielverf of -stiften. 
En dit is nog maar het begin... de kinderen zullen zeer verrast zijn met de activiteiten die allemaal staan 
gepland. 
Hopelijk branden thuis de verhalen los en slaapt iedereen in het weekend helemaal bij. 
 
Maandag 12 en dinsdag 13 juli zijn dan echt de laatste schooldagen. Met als klap op de vuurpijl de film op de 
afscheidsavond. En dan is het echt.........klaar! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


