
       

  
 

 
 

Datum: mei 2022                                                                                   nieuwsbrief   8

Beste ouders/verzorgers, 
 

STUDIEDAG DINSDAG 7 JUNI 
Dinsdag 7 juni staat er een studiedag gepland 
voor de leerkrachten. Op deze dag zijn de 
kinderen vrij.  Tijdens de studiedag zullen wij 
in ochtend weer verder gaan met onze 
leergang EDI (expliciete directe instructie). In 
de middag gaan we ons voorbereiden op 
volgend schooljaar.  
 

SCHOOLREIS 
Woensdag 8 juni gaan we met de bus naar 
Rhenen. We gaan op schoolreis met groep 1 
t/m 6. De kinderen worden om 8.30 uur op 
school verwacht. In de klas krijgen de kinderen 
een hesje en nemen we de dag even 
door.  Om 9.00 uur vertrekt de bus vanaf 
school naar de dierentuin.  
 De kinderen krijgen van ons een snoepje en 
ze hoeven verder geen snoep of geld mee te 
nemen.  
 Wilt u uw kind een rugzakje meegeven met 
daarin de volgende spullen:  
- 10 uurtje en lunch (wat ze normaal mee-

nemen).  
- Een drinkfles (geen koolzuurhoudende 

drank) om bij te vullen.  
- Verschoning voor ‘ongelukjes’.   
De planning is dat we om 16.00 uur terug bij 
school zijn. Wanneer we verlaat zijn door 
bijvoorbeeld een file, laten we dit via de 
schoolapp aan u weten. 
 

INLOOPMOMENTEN 
Bij deze bent u weer van harte uitgenodigd 
om in week 24 (13 juni t/m 17 juni) gebruik te 
maken van het tweede inloopmoment van dit 
schooljaar. 
Op maandag, woensdag en vrijdag na 
schooltijd tussen 14.15 en 14.45 uur. Op deze 
dagen kunt uw zoon/dochter u van alles laten 
zien en vertellen in en over de klas. Op 
dinsdag en donderdag is het mogelijk even 
binnen te lopen tussen 8.20 en 8.45 uur. 
 
 
 
 

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 start op 
maandag 13 juni en eindigt op vrijdag 17 juni. 
De kaarten zijn voor 1 euro per stuk te krijgen 
in groep 7/8.  Om 19.15 uur gaan de deuren 
open voor het publiek en de musical zal om 
19.30 uur starten.  
 

PRAKTISCH VERKEERSEXAMEN 
Maandag 13 juni doet groep 7 en 8 mee aan 
het praktisch verkeersexamen in Heukelum. 
Ze moeten deze dag dus op een goede fiets 
naar school komen werk. We zoeken ouders 
voor het beoordelen van de leerlingen. Per 
deelnemende klas gaan we gemiddeld uit van 
2 vrijwilligers. We hebben hiervoor je hulp 
nodig. Ben je in de gelegenheid om te helpen 
bij het examen van 8.30 uur tot uiterlijk 12.30 
uur(met z’n tweeën bij 1 post mag natuurlijk 
ook). Geef jezelf op juf Monique. Alleen bij 
voldoende hulp kan het Verkeersexamen 
doorgaan! 
 

KALENDER 
6 juni 
Tweede pinksterdag (vrij) 
7 juni 
Studiedag (de kinderen zijn deze dag vrij) 
8 juni 
Schoolreis voor groep 1 t/m 6 
13 juni 
Praktisch verkeersexamen groep 7/8 in Heukelum 
13 juni t/m 17 juni 
Inloopmomenten 
1 juli 
Rapport mee 
4 juli 
Musical groep 7 en 8 
5 juli 
Afscheid groep 8 
6 juli 
14.15 uur uitzwaaien groep 8 
7 juli 
Eindfeest groep 1 t/m 7 
8 juli 
De zomervakantie start om 12.00 uur!  
 

Met vriendelijke groet,  Team obs De Zandheuvel 


