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Agenda 

Dinsdag 12 juli 
Woensdag 13 juli 
Donderdag 14 juli 
Vrijdag 15 juli 
 

Afscheidsavond groep 8 
12.14 uur Laatste minuut groep 8 
Doorschuifochtend (onder schooltijd) 
Start zomervakantie tot en met vrijdag 26 augustus 

 

Hiep hiep hoera! 
Gefeliciteerd en  

een fijne dag! 

11 juli 
14 juli 
 

Janelly 
Fay 

Groep 4 
Groep 5 
 

 

 

Mededelingen en verslagen 

De laatste dagen… 
Vrijdag 15 juli start voor de leerlingen de vakantie.  
Donderdag 14 juli is dus de laatste lesdag.  
De leerlingen van groep 8 hebben hun laatste dag op woensdag 13 juli. 
De zomervakantie duurt tot en met vrijdag 26 augustus. 

 
Afscheidsavond groep 8.  
Dinsdag 12 juli is het zover! De afscheidsavond 
voor de leerlingen van groep 8.  
We starten om 19.00 uur (inloop vanaf 18.45 
uur) met de musical.  
Na de pauze volgt het officiële gedeelte.  
We ronden deze avond af met een hapje en 
een drankje. 
De avond zal naar verwachting rond 22.30 uur 
afgelopen zijn. 
In verband met het aantal mensen zijn alleen 
de (bonus)ouders van de leerlingen 
uitgenodigd. Broertjes en zusjes zijn voor deze 
avond niet uitgenodigd, zij zien de musical ‘s middags tijdens de generale repetitie. 
Op woensdag gaan de leerlingen van groep 8 langs alle klassen om afscheid te nemen. 
Om 12.14 uur hebben zij hun laatste minuut en worden zij, na nog een laatste afscheid, door de 
leerkrachten de school uitgezet! 
 
Doorschuifochtend op donderdag 14 juli. 
Tijdens het doorschuifmoment maken de leerlingen kennis met hun nieuwe juf of meester. 
Het doorschuifmoment vindt onder schooltijd plaats. 



Coronatesten 
Hoe het de komende weken zal gaan met de Corona-infecties weten we niet. 
Wel weten we dat Corona nog niet voorbij is en dat we na de vakantie weer met 
elkaar in de groep zullen gaan zitten. 
Om besmetting te voorkomen krijgen alle leerlingen op woensdag 13 juli twee 
zelftesten mee naar huis met de vraag of u uw zoon/dochter op de laatste 
vakantiedag, zondag 28 augustus, wil testen. Een negatieve uitslag betekent dat 
de leerlingen naar school kunnen, bij een positieve zelftestuitslag blijven de leerlingen thuis. 
We hopen zo dat we met elkaar het schooljaar gezond kunnen starten. 
 

Jaarkalender schooljaar 2022-2023. 
Ook voor komend schooljaar ontvangt u geen papieren jaarkalender.  
We zijn gestopt met het drukken en verspreiden vanwege de hoge kosten, 
maar ook vanwege het kunnen verschuiven van activiteiten.  
De informatie over de activiteiten kunt u vanaf het nieuwe schooljaar 
terugvinden op de website onder het kopje jaarkalender en in de Vesterpost.  
De digitale versie houden we up to date! 

 
Vakantie- en studiedagen komend schooljaar (herhaling) 
De studiedagen voor de teamleden zijn gepland op: 
Vrijdag 23 september 2022, maandag 14 november 2022, woensdag 15 februari 2023,  
donderdag 6 april 2023, dinsdag 30 mei 2023, maandag 26 juni 2023 en vrijdag 21 juli 2023. 
Op deze dagen zijn de leerlingen vrij! 
 
Eindfeest 
Vandaag was het in de hele school groot feest. Het was 
vandaag een Beestenboel!  
Muziek uit het speellokaal, zang uit het RT-lokaal en dans in 
het gymlokaal… alle groepen hebben hun act geoefend en 
de bijbehorende attributen gemaakt. 
Klaar voor de voorstelling: een optreden van varkentjes, 
slangen, vlinders, aapjes, muizen, paradijsvogels, poezen en 
wilde dieren. Groep 8 heeft onze dierenkennis getest.  
De voorstelling hebben we gezamenlijk afgesloten met het 
liedje ‘Dierenfreak’. 
Wat was het een ontzettend leuke voorstelling! 
Maar… een feest is niet compleet zonder lekkers! 
Alle kinderen hebben gesmuld van een patatje en een ijsje. 
PS. Wist u dat Jumbo het ijs gesponsord heeft? Jumbo bedankt!  
Ouders gezellig dat jullie er waren. Ouders die hebben geholpen… super bedankt! 



   
Foto’s van de voorstelling: meer foto’s vindt u op de website. 

   
Yoleo motiveert om te lezen 
Als een kind lid is van de bibliotheek, kan het een gratis account 
aanmaken voor Yoleo.  
Leuk voor in de zomervakantie, om het lezen te blijven bevorderen.                
Naast de gewone boeken natuurlijk.  Zie de website: www.yoleo.nl 

Ik wens u een fijn weekend toe. Lilian Schuurman 



 


