Vlierpraatjes 17. 10-06-2021
Mededelingen van de school

Dans in school
Afgelopen donderdag10 juni was het dan zover.... De docenten van DANS IN SCHOOL waren
al vroeg op locatie aanwezig om zich klaar te maken.
Om half negen waren alle kinderen binnen en het was goed om te zien dat het erg veel
kinderen gelukt was om hun kleding af te stemmen op het dansthema van die dag.
Daarna ging elke groep in hun eigen klassenbubbel aan de slag met het aanleren van de dans
en het maken van de grote muurversiering. Helaas mocht de uitvoering niet doorgaan zoals
we hem graag gezien hadden, namelijk met alle kinderen en hun ouders in de VEKAsporthal.
Toch hebben we ervoor gezorgd dat de kinderen wel publiek hadden. Met drie groepen
tegelijk gingen ze naar de gymzaal waar de groepen prima uit elkaar konden zitten en zo het
optreden van twee andere klassen konden bekijken.

Wat heerlijk om alle kinderen zo te zien genieten en vol overgave hun dans uit te voeren.
Van ouder volksdansen tot gumboot en disco... Alle stijlen van dansen door de jaren heen
kwamen voorbij.
We gaan kijken of dat het AVG technisch lukt om ook u als ouders de filmpjes te kunnen
laten zien.
We kijken tevreden terug op een meer dan geslaagde dag!

Wij zijn jarig in juni…….van harte gefeliciteerd!
01-06
02-06
02-06
03-06
03-06
08-06
09-06
10-06
10-06
11-06
12-06
13-06
14-06
14-06
15-06
15-06

Rens van Bussel (2010) 7-A
Romeo de Freitas (2013) 4-A
Kaylee van Veen (2011) 5-A
Jop Konings (2011) 6-A
Levi Wassink (2011) 6-B
Tessa Knaapen (2013) 4-B/5-B
Vin Verest (2016) 1-B
Jolie den Breejen (2013) 4-B/5-B
Lindy Dirks (2010) 6-B
Eef van Leeuwen (2012) 4-A
Jamie Rouleaux (2012) 4-A
Levi Pennings (2016) 1-B
Stijn van Deursen (2010) 7-A
Soëlle van Stiphout (2012) 5-A
Jill de Bont (2013) 4-A
Sven van den Hoven (2012) 4-B/5-B

16-06
16-06
19-06
19-06
20-06
20-06
20-06
21-06
22-06
25-06
25-06
27-06
28-06
29-06
30-06

Gijs Fransen (2011) 6-B
Myrte Konings (2016) 1-B
Zuzanna Dobrzynska (2014) 3-A
Bibi van Hoof (2012) 4-B/5-B
Maeve Dankers (2009) 7-B/8-B
Vince Knapen (2015) 1-A/2-A
Joëlle Leijten (2009) 7-B/8-B
Wiktor Konkol (2008) 7-B/8-B
Stan Coldeweijer (2011) 6-A
Lisa van Hout (2013) 4-B/5-B
Jaivy van Leuken (2015) 1-A/2-A
Laila Gubbels (2010) 7-A
Mees van Diejen (2011) 6-A
Thomas Sterken (2009) 8-A
Koen Berkers (2011) 5-A

Extern
In deze rubriek plaatsen wij teksten die naar school gestuurd zijn, met het verzoek deze op te nemen in de Vlierpraatjes. De
school draagt geen verantwoording voor eventuele fouten die hierin staan

Agenda
14-06-2021

Studiedag! Alle kinderen zijn vrij

21-06-2021 t/m 24-06-2021

Alternatief groep 8

24-06-2021

Vlierpraatjes 18

25-06-2018

groep 8 vrij

