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17 juni 2022 

 
 
 
 
 
 

 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Nog 4 weken en het schooljaar is alweer voorbij. Groep 8 is terug van een mooi kamp en gaat de musical 
oefenen. En de andere groepen? Die volgen hun gebruikelijke programma. Want al lijken 4 weken kort, het is 
toch nog 1/10 deel van het jaar waarin kinderen nog veel kunnen doen en leren. 
 
Mischa Roberts en Bianca Steman  
 

  

BELANGRIJKE DATA 
 

Dinsdag 21 juni   Schoolreisje groep 3-8 en Kleuterfeest 

Donderdag 30 juni  Doorschuifmiddag 

Maandag 4 juli   Studiedag, groep 1-2 vrij 

Donderdag 7 juli  Musical groep 8 

Dinsdag 12 juli   Bedankmiddag vaste vrijwilligers   

    Uitzwaaien groep 8 

Vrijdag 15 juli   12:15 uur start zomervakantie 

 

 

Tip: in de app en op de website is altijd het actuele rooster te vinden. 

 

  

OR BEDANKT! 
 

De ouderraad heeft een mooie klus geklaard door 4 avonden op rij te zorgen voor 

drinken en fruit voor ieder kind en het uitdelen van de medailles. Voor de 1020 

stuks fruit hebben zij sponsoren gevonden. Fantastisch. 

 

    
 

Volgend jaar zorgen we voor meer herkenbaarheid door grotere Franciscusvlaggen en wellicht ook hesje met 

Franciscuslogo voor de kinderen. 

 

  

SCHOOLREISJE 

 
Dinsdag 21juni gaat de school weer op schoolreisje. Dit jaar vertrekken de bussen voor de groepen 3 t/m 5 

richting Drievliet en groepen 6 t/m 8 richting Duinrell.  
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De leerlingen moeten om 8.45 uur aanwezig zijn op de parkeerplaats tegenover het Telstartstadion aan de 

Minister van Houtenlaan. Om 9.00 uur vertrekken de bussen.  

 

I.v.m. de veiligheid van de kinderen vragen wij u om zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar de parkeerplaats 

te komen. Komt u toch met de auto, laat u dan het middengedeelte van de parkeerplaats vrij voor de bussen.  

Denkt u deze dag aan lekker zittende kleding en schoenen en bij mooi weer aan zonnebrand en een petje. Bij 

regenachtig weer is een regenjas prettig. 

 

Wat nemen de leerlingen mee deze dag:  

 Tien uurtje  

 Lunchpakket  

 Extra drinken 

 Eventueel droge kleding i.v.m. sommige waterattracties 

 

Waardevolle spullen blijven thuis, daar is toch geen tijd voor. Ook mobiele telefoons gaan niet mee deze dag, 

het is tenslotte vervelend als die kapot gaan. Ook dit jaar nemen de leerlingen geen geld mee. Het gaat deze 

dag om plezier maken en niet om het winkelen en kopen van souvenirs. 

 

De verwachte aankomsttijd van de bussen zal rond 17:00 uur zijn op dezelfde plaats als het vertrek.  

 

Nu nog duimen voor mooi weer, dan gaat het een topdag worden!  

 

Met de naschoolse opvang is afgesproken dat ouders door moeten geven of zij hun kind bij de bus ophalen of 

niet. Wanneer ouders niet in de gelegenheid zijn om hun zoon of dochter op te halen nemen de leerkrachten die 

leerlingen mee terug naar school. Zij worden op school door de medewerkers van de NSO opgehaald (tenzij in 

onderling overleg anders afgesproken. Graag doorgeven aan de leerkracht.  
 

 

 

KLEUTERFEEST 

 
Ook de kleuters maken er dinsdag een feestje van. Zij komen om 8:30 uur gewoon op school en gaan met 

lunchpakket in hun eigen rugzak lopend naar de Veilige Haven. Uiterlijk om 14:30 uur zijn zij weer op school. 

 

 

ZWEM4DAAGSE 

 
Van maandag 4 juli tot en met vrijdag 8 juli 2022 vindt de 32e Zwem4Daagse plaats in zwembad De 

Heerenduinen. Er kan dagelijks worden gestart tussen 17:00 en 19:45 uur.  

Inschrijven kan t/m 20 juni via de website, via https://sportpasvelsen.nl/zwem4daagse-2022 hier vindt u tevens 

alle verder informatie. 

Na deze deadline kan iedereen uitsluitend nog een kaartje kopen bij de receptie van het zwembad voor het 

normale tarief van €11,70. 

Deelnemers moeten in het bezit zijn van tenminste zwemdiploma A. 

Uitsluitend kinderen van scholen uit de gemeente Velsen kunnen zich via deze online inschrijfmethode 

aanmelden voor €5,85. De andere deelnemers kunnen zich alleen inschrijven via de receptie van het 

zwembad.  

LET OP: Alleen de kinderen van het basisonderwijs ontvangen na aanmelding & betaling via deze website hun 

zwemkaartje op school, leerlingen van het voortgezet onderwijs halen hun kaartje op een aangewezen tijd op bij 

de ingang van het zwembad op de maandag of dinsdag tijdens de Zwem4Daagse.  

 


