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Activiteitenkalender in juli
12.00 uur: Zomervakantie!!
Algemene Informatieavond

Musical
Wat een superleuke musical was het afgelopen dinsdag!!
Alle leerlingen hebben ’s middags naar de musical gekeken
en ’s avonds was het een groot feest voor alle ouders, opa’s
en oma’s.
Er waren ook 2 kinderen uit groep 7 die een “gastrol”
hadden.
Top!
Wat hebben we hiervan genoten en wat zullen we alle
kinderen uit groep 8 gaan missen, met hun prachtige
talenten!!

Sponsorloop en FancyFair
Op 20 april hadden we de sponsorloop en de Fancy Fair, al
een tijd geleden dus.
Het heeft lang geduurd voordat we al het sponsorgeld bij
elkaar hadden.
We zijn heel blij om u te kunnen vertellen dat we maar
liefst €865,- bij elkaar hebben verzameld.
Een heel mooi bedrag waar we ook iets moois mee kunnen
doen. De KinderRaad is al aan het bedenken wat er mogelijk
is, maar ook u kunt hier een tip over geven.
wkn@youscope.nl
Het geld is bedoeld om iets te kopen om de speelplaats
(nog) mooier te maken.

Schoonmaakavond

We willen iedereen die afgelopen maandag geholpen
heeft bij de schoolschoonmaak heel erg bedanken.
De school ziet er weer spik en span uit!!
De doppenactie
Zoals u weet halen we al geruime tijd doppen op.
Dit doen we om het project rond de
blindegeleidehonden te ondersteunen.
Dit schooljaar hebben we wel heel veel doppen
opgehaald, wel 30 kilo!!
Vanmiddag hebben we in de KinderRaad unaniem
besloten dat we volgend schooljaar doorgaan met
deze doppenactie.
Bij de ingang van de school kunt u de doppen in de
bus doen.

Afscheid van dit schooljaar
Morgenochtend om 11.30 uur nemen we van iedereen
afscheid en wensen we iedereen een hele fijne
vakantie toe.
Iedereen is welkom en we hopen ook heel veel
mensen te begroeten!!
Ook kunt u dan het versierde potje met lekkers
pakken voor alle hulpouders, als u dit nog niet gedaan
heeft.
Voor een ijsje en wat drinken wordt gezorgd door de
SR. Ook krijgen alle kinderen een leuke attentie van
de SR.

Het team van de Groen wenst u een hele
fijne vakantie!!
We zien iedereen weer graag terug op 21
augustus!!
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