NIEUW SBRIEF

8 juli 2022

Beste ouders/verzorgers,
Op de afscheidsavond hebben de groepen 8 een mooie uitvoering neergezet van hun musical. Fijn dat we dit
ook zonder allerlei maatregelen konden doen. Zo’n musical komt niet zomaar tot stand. Achter de schermen zijn
veel vrijwilligers bezig geweest. Onder andere met het opbouwen van het podium en het schminken van de
leerlingen. Bedankt daarvoor.
Komende dinsdag zetten we alle vaste vrijwilligers van de school in het zonnetje, dat gaat dan om iedereen die
zich regelmatige inzet voor de school. Dat gaat dan om vrijwilligers van het studiecentrum, de TSO, de
luizenploegen, de ouderraad, de MR en schooltuin en de bestelling. Dankzij hun inzet kunnen we zoveel mooie
dingen doen. Ook u kunt volgend jaar iets voor de school betekenen, loop gerust even binnen om te vragen
naar de mogelijkheden.
Mischa Roberts en Bianca Steman

BELANGRIJKE DATA
Dinsdag 12 juli
Vrijdag 15 juli

Bedankmiddag vaste vrijwilligers
Uitzwaaien groep 8 om 11 uur
12:15 uur start zomervakantie

Maandag 29 augustus

8:30 start schooljaar 2022-2023

OPROEP GEVONDEN VOORWERPEN
Met alle temperatuurwisselingen kan het gebeuren dat uw kind een vest of jasje vergeet. We hebben inmiddels
een aardige verzameling. Ook zijn er andere gevonden voorwerpen die wachten tot hun eigenaar ze weer mee
naar huis neemt. Herkent u een van de voorwerpen, loop volgende week dan even binnen.
Dat kan uiterlijk tot woensdag. Wat er donderdag nog over is doneren wij aan het goede doel.

Bent u tussendoor iets kwijt: gevonden jassen en vesten hangen we altijd aan de kapstokken bij de
teamkamer/personeelstoiletten). Andere materialen bewaren we in groep 5a. Loop gerust even binnen om te
kijken, of vraag uw kind om op deze locaties te zoeken.
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Dan tot slot nog 3 verzoeken:
• Axell uit groep 3a is al een tijdje zijn (verwassen) zwarte spijkerjas kwijt. Het gaat om een jas van de
Hema maat 122/128. Als het goed is staat op het waslabel zijn naam (Axell Zayn Mantje) met daarbij
een plaatje van een dino.
Heeft iemand per ongeluk de verkeerde jas thuis hangen? Als u hem heeft, kunt u hem dan afgeven bij
groep 3a?
• Fayenne uit 2b is haar zwarte leren jasje kwijt. Het jasje heeft een paarse binnenkant. Mocht u hem
gevonden hebben wilt u hem dan afleveren in groep 12b (lokaal 3).
• Lotus (groep 2a) is nog steeds op zoek naar haar mooie licht-roze bril.

LAATSTE WEEK
We gaan een zomerse laatste week tegemoet. We gaan wat vaker buitenspelen, dus voor schooltijd goed
insmeren met zonnebrand is geen overbodige luxe. Geef uw kind ook gerust een bidon mee, dan kan die
tussendoor nog een keer extra gevuld worden met water.

VRIJDAG ZOMERBLUES
Traditiegetrouw sluiten we het schooljaar weer af met de Zomerblues. Alle kinderen van de school, inclusief de
groepen 6, verzamelen zich om 12:10 uur op het grote schoolplein om dit vakantielied samen met de
leerkrachten te zingen.
U mag hier bij zijn. Als alle groepen er zijn mag u achter de kinderen gaan staan.
Om alvast in de stemming te komen hieronder de tekst van het lied. Zingt u ook mee?
Zomerblues
Aan het strand, voeten in het water
Op het zand, langzaam wordt het later
Handdoek mee, flessen limonade
Eerst in zee, daarna zonnebaden
Lekker duf, I-pod op je oren
Super suf, niemand zal je storen
Met een boek, lig je bij te komen
Korte broek en alleen maar dromen
Dat is de zomerblues, de zomerblues
Je ogen dicht en enkel wat geroezemoes
Niets te doen en niets te moeten
Blote rug en blote voeten
Lui en loom, je leeft zo heerlijk in een roes
Dat is de zomerblues
In de tuin, zonder te verbranden
Word je bruin, ijsje in je handen
Zelfs je mond, weigert om te praten
En de hond, hoeft niet uitgelaten

2

Iedereen, leeft gezellig buiten
Om je heen, hoor je vogels fluiten
Overal, barbecues die roken
Iedereen, zie je buiten koken
Dat is de zomerblues, de zomerblues
Je ogen dicht en enkel wat geroezemoes
Niets te doen en niets te moeten
Blote rug en blote voeten
Lui en loom, je leeft zo heerlijk in een roes
Dat is de zomerblues
Maar dan opeens, de lucht betrekt
De zon gaat zomaar onder
Een bliksemschicht, je denkt direct
Wat is dit voor gedonder?
Je rent naar binnen vliegensvlug
Om een jas te halen
Maar kijk, daar komt ze weer terug
De zon met al haar stralen
Dat is de zomerblues, de zomerblues
Je ogen dicht en enkel wat geroezemoes
Niets te doen en niets te moeten
Blote rug en blote voeten
Lui en loom, je leeft zo heerlijk in een roes
Dat is de zomerblues

VAKANTIES, STUDIEDAGEN EN VRIJE DAGEN (HERHAALD BERICHT)
dag

eerste dag

laatste
dag

eerste schooldag

ma

29-08-22

studiedag met startgesprekken ouders

wo

14-9-2022

studiedag

di

4-10-2022

herfstvakantie

ma-vr

17-10-22

studiedag

do

24-11-22

kerstvakantie

ma-vr

26-12-22

studiedag

wo

15-02-22

voorjaarsvakantie

ma-vr

27-02-23

studiedag

do

16-03-22

Goede vrijdag/Pasen

vr-ma

07-04-23

Koningsdag

do

27-04-23

meivakantie

vr-vr

28-04-23

05-05-23

Hemelvaartsdag

do-vr

18-05-23

19-05-23

Pinkstervakantie

ma-vr

29-05-23

02-06-23

zomervakantie

ma-vr

24-07-23

01-09-23

Op 23 december en 21 juli zijn alle kinderen om 12:15 uur uit
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21-10-22

06-01-23

03-03-23

10-04-23

