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VAKANTIES EN VRIJE DAGEN
Vrijdag 15 juli
Kinderen om 12:00
uur vrij
Maandag 18 juli
Start zomervakantie
Maandag 29 aug
Start nieuwe
schooljaar

VERLOFAANVRAGEN
Door verschillende omstandigheden kan
het voorkomen dat door ouders verlof
voor hun kind(eren) moet worden
aangevraagd. Soms kan dat gehonoreerd
worden. Soms moet de aanvraag
afgewezen worden. Het is van belang dat
ouders zich realiseren dat de school zich
aan de wet dient te houden.

LAATSTE SCHOOLDAG

De laatste schooldag is op
vrijdag 15 juli. De kinderen zijn
dan om 12:00 uur vrij.

ALLE GROEPEN NAAR SCHOOL
Ook deze week hebben we een aantal
zieke en afwezige medewerkers gehad..
We hebben echter alles kunnen opvangen
en alle groepen zijn deze week naar school
gekomen.

TE LAAT KOMEN
De laatste tijd merken we dat kinderen te
laat komen. Dat is vervelend voor de
kinderen zelf, maar ook voor de school en
de klassen. Bij regelmatig te laat komen
zal de school de leerplichtambtenaar
moeten gaan inschakelen. Laten we hopen
dat dat niet nodig zal zijn. Ook “een paar
minuutjes te laat” of een “klein beetje te
laat” is echt te laat.
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HOOFDLUIS
Helaas zijn er gevallen van hoofdluis
gemeld bij de school. Dat is altijd een
gedoe en vervelend. Ik doe bij deze
mededeling ook wat linkjes van websites
voor u.
https://www.zorgwijzer.nl/zorgwijzers/ho
ofdluis
https://www.gezondheidsplein.nl/aandoe
ningen/hoofdluis/item36240

BERICHT VAN GROEP 7
Met het kunstproject is groep 7 druk met
het ontwerpen van de skyline. Is het geen
plaatje?

GROOT
EINDFEEST!!!
Er komt eindelijk een eindfeest! De
leerlingenraad heeft dit met Meester
Mario geregeld.
Op 6 juli, tussen van 11.30 tot 13.00

uur zal het eindfeest op het schoolplein
gevierd worden. Daarna mag iedereen
naar huis.
Er komt een leuk programma met allemaal
optredens, een DJ en de meesters en
juffen gaan zingen en nog veel meer!
De ouders van de ouderraad regelen een
hapje en lekkers om te drinken.
Zijn er ouders die ook willen of kunnen
optreden?
Meld je dan bij meester Mario.
Wij zouden het erg leuk vinden als er ook
ouders gaan optreden.
Het wordt een te gek eindfeest!
Tot 6 juli,
De leerlingenraad

