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We sluiten het schooljaar heel goed af.
Het zit erop. De hoge temperaturen brengen ons
al in de juiste vakantiesfeer. En we gaan allemaal
op onze eigen manier de vakantie invullen. Ver
weg, of dichtbij. Laten we elkaar een geweldige
welverdiende vakantie toewensen. In de vakantie
gaan wij als team het volgende schooljaar
voorbereiden. En dan zullen we op maandag 20
augustus de jongens en meisjes weer met open
armen ontvangen. Maar nu eerst rust! Geniet
allemaal!
Met zomerse groet, Nelis van Binsbergen
Waar gaan onze 23 toppers van groep 8 naar toe?
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Dank je wel juf Carolien!
Juf Carolien was afgelopen dinsdag voor het laatst in groep
3. Na de zomervakantie gaat ze op een andere Trivium
school aan de slag in groep 1-2. Juf Carolien heeft naast
juf Petra voor het wel en wee van de kinderen in groep 3
gezorgd. En daar zijn we haar heel dankbaar voor, want er
heerste rust in de groep. Wij wensen juf Carolien heel veel
plezier in haar nieuwe groep op Het Kompas in Kesteren.
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Schoolzwemmen gaat (gelukkig) weer door
Alle jaren is het weer spannend of we het
benodigde aantal rij-ouders bij elkaar krijgen.
Deze week kregen we nog een paar aanmeldingen
en met acrobatisch talent heeft juf Yvonne de rijouders in kunnen plannen. Dank!!!
Schoolzwemmen kan alleen als ouders en school
hierin samen optrekken. En dat doen we al 24
jaar.
Warm afscheid groep 8
Met een prachtige musical, persoonlijke
gedichten voor alle leerlingen,
bloemenparade, veel lof,veel dankwoorden,
teamlied en afsluitende borrel en hapjes
namen de leerlingen van groep 8 afscheid.
Altijd even slikken. Went nooit.
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Datum:
Vr 6 juli
Vr 6 juli
Vr 6 juli
Vr 17 aug
Ma 20 aug
Vr 7 sept

Activiteit:
Laatste schooldag iedereen om 12.00 uur uit
Groep 2 gaat overvliegen om 10 voor twaalf
Nieuwsbrief 21 op de site en via de mail
Zie ook onze Jaarkalender.
Startvergadering team
Eerste schooldag
(Hoofdluiscontrole)
Noteer alvast de startavond van de
Oudercommissie. Feest voor ouders en
kinderen.

Dag groep 8!
Zo trots op onze groep 8. Wij wensen onze 23
schoolverlaters heel veel plezier en succes toe in
het Voorgezet Onderwijs.

Fijne vakantie allemaal, tot
maandag 20 augustus!

