Datum: juni 2022
Beste ouders/verzorgers,
De laatste nieuwsbrief van dit schooljaar.
De komende weken staan er veel activiteiten
op de planning om zo het schooljaar leuk,
gezellig en leerzaam af te sluiten. In deze
nieuwsbrief leest u daar meer over. Mochten
wij u niet meer zien dan wensen wij alle
kinderen en u alvast een fijne zomervakantie
toe en we zien elkaar weer op maandag 22
augustus.
VAKANTIES EN STUDIEDAGEN
SCHOOLJAAR 2022-2023
Hieronder nogmaals de vakanties/vrije dagen
en studiedagen voor het nieuwe schooljaar.
Herfstvakantie 24-10-22 t/m 28-10-22
Kerstvakantie 27-12-22 t/m 06-01-23
Voorjaarsvakantie 27-02-23 t/m 03-03-22
Goede Vrijdag en Pasen 07-04-23 t/m10-04-23
Meivakantie 24-04-23 t/m 05-05-23
Hemelvaartsdagen 18-05-23 t/m 19-05-23
Pinksteren 29-05-23
Zomervakantie 10-07-23 t/m 18-08-23
De studiedagen voor 2022-2023 zijn ook al
bekend. De leerlingen zijn deze dagen vrij.
Studiedag 1: maandag 26 september
Studiedag 2: woensdag 16 november
Studiedag 3: vrijdag 24 februari
Studiedag 4: dinsdag 11 april
Studiedag 5: maandag 19 juni
SCHOOLTIJDEN VANAF VOLGEND
SCHOOLJAAR
De nieuwe schooltijden van het volgende
schooljaar zijn voor alle groepen gelijk. Van
8.30 uur tot 14.00 uur.
AFSCHEID JUF ELLEN
Juf Ellen is woensdag 6 juli voor het laatst bij
ons op school. We zijn erg blij dat zij ons team,
ook al was het voor een korte periode, kwam
versterken. We wensen haar heel veel
werkplezier bij de Taaltuin.

nieuwsbrief 9
MUSICAL GROEP 7/8
De musical van groep 7/8 zal plaatsvinden op
maandag 4 juli in Dorpshuis Asperen.
Dit jaar is de musical weer voor iedereen
toegankelijk! De voorverkoop van de kaartjes
is inmiddels geweest maar u kunt ook nog een
kaartje aan de deur kopen voor €1,50 per
stuk. Met de opbrengst van de kaartverkoop
hopen we een deel van de gemaakte kosten
voor de musical te kunnen dekken.
De kinderen van groep 7 en 8 worden om
18.30 uur verwacht in het dorpshuis. Daar
kunnen ze zich omkleden (dit mag natuurlijk
ook al thuis) en worden ze geschminkt. Om
19.15 uur gaan de deuren open voor het
publiek en de musical zal om 19.30 uur
starten.
De kinderen van groep 1 t/m 6 zijn
maandagmiddag (onder schooltijd)
uitgenodigd om bij de generale repetitie te
komen kijken.
AFSCHEID & UITZWAAIEN GROEP 8
Dinsdagavond 5 juli heeft groep 8 het officiële
afscheid op school. De ouders en kinderen van
groep 8 krijgen hier een aparte uitnodiging
voor.
Woensdag 6 juli is groep 8 voor het laatst op
school. Zij gaan de kinderen van de school
trakteren en 13.00 uur worden ze uitgezwaaid
door alle groepen. Ouders, opa’s, oma’s,
familie en vrienden… iedereen is van harte
welkom om mee te zwaaien:-)
EINDFEEST GROEP 1 T/M 7
Donderdag 7 juli is het eindfeest van groep 1
t/m 7. De groepen 1 t/m 7 gaan deze ochtend
leuke spellen spelen binnen en buiten de klas.
De kinderen nemen hun eigen lunch mee. Ze
krijgen van de OR iets lekkers en wat te
drinken.

VRIJDAG 8 JULI
De laatste schooldag voor de vakantie gaan
we de klas opruimen en krijgen de kinderen
schoolspulletjes mee naar huis. Daarom
vragen we u om uw kind een grote tas mee
naar school te geven deze dag.
Om 11.50 uur gaan we met alle kinderen van
de Zandheuvel het afscheidslied zingen op het
plein. Hieronder vindt u de tekst zodat ze nog
even kunnen oefenen thuis:-)
De kinderen die volgend jaar naar groep 3
gaan zullen ook dit jaar letterlijk en figuurlijk
“uitvliegen”. Dit gebeurt rond 11.40 uur aan
de achterzijde van het lokaal van groep 1/2 en
2/3.

KALENDER
1 juli
Rapport mee
4 juli
Musical groep 7 en 8
Aanvang 19.30 uur

5 juli
Afscheid groep 8
De ouders van groep 8 krijgen een aparte uitnodiging

6 juli
Uitzwaaien groep 8 om 13.00 uur!
7 juli
Eindfeest groep 1 t/m 7
8.30 – 14.15 uur

8 juli
Zomervakantie

Om 12.00 uur zijn de kinderen vrij en begint
hun welverdiende zomervakantie

De kinderen zijn om 12.00 uur uit!

ZOMERLEZEN
Zwemmen of buitenspelen tijdens de vakantie
is natuurlijk heel belangrijk en leuk! Maar je
moet eigenlijk ook lezen, om het lezen te
onderhouden. Als je goed kunt lezen, dan kun
je de hele wereld aan.
Hoe hou je je kind aan het lezen in de
zomervakantie? Met de Zomer-LeesExpeditie, met de puzzels en opdrachten
wordt lezen een spel!
Je kind heeft van school een doeblad met een
landkaart gekregen. Op de landkaart houd je
samen bij welke boeken er in de vakantie
(voor)gelezen zijn en kun je samen leuke
puzzels en raadsels oplossen.

Met vriendelijke groet,
Team obs De Zandheuvel

Daarnaast heeft Bereslim speciaal voor
beginnende lezers 8 nieuwe digitale AVIboeken beschikbaar gesteld. Via deze link kun
je met de onderstaande inlogcode de boeken
beluisteren en meelezen. Ook zijn er bijna 100
digitale prentenboeken waarbij je heerlijk
kunt wegdromen.
Gebruikersnaam: bereslim102066
Wachtwoord: LeesAvontuur2022

(Op de melodie van:
voor de groentewinkel stond Keesje de
Jordaan)
Keihard werken
In de klas
Samen in de pas
Schrijven, lezen knutselen
Volle boekentas
Maar die tijd is nu voorbij
Zomer komt er aan
Zodat wij nu lekker puh
Niet naar school toe gaan
Dus ik zeg:
Yes ik heb nu vakantie
Vakantie wel 6 weken lang
In de zomer, mooie weken…zijn zo verstreken
Dus yes ik heb nu vakantie
Vakantie wel 6 weken lang
Weer een jaar goed opgelet
Weektaak weer oké
Buiten op het plein veel pret
Iedereen telt mee.
Maar die tijd is nu voorbij
Zomer komt er aan
Zodat wij nu lekker puh
Niet naar school toe gaan
Dus ik zeg:
Yes ik heb nu vakantie
Vakantie wel 6 weken lang
In de zomer, mooie weken…zijn zo verstreken
Dus yes ik heb nu vakantie
Vakantie wel 6 weken lang
Mensen kijk elkaar goed aan
Geef elkaar een hand
Voordat je de school uit gaat
Naar het buitenland,
Want de schooltijd is voorbij
Zomer komt er aan
Zodat wij nu lekker puh
Niet naar school toe gaan
Dus ik zeg:
Yes ik heb nu vakantie
Vakantie wel 6 weken lang
In de zomer, mooie weken…zijn zo verstreken
Dus yes ik heb nu vakantie
Vakantie wel 6 weken lang

