NIEUWSflits juli 2018
Staat voor onderwijs dat meegroeit!

Agenda

Maandag 2 juli- 6 juli
Dinsdag 3 juli
Vrijdag 6 juli
Vrijdag 6 juli
Vrijdag 6 juli
Vrijdag 13 juli
Woensdag 18 juli
Donderdag 19 juli
Donderdag 19 juli
Vrijdag 20 juli
20 juli t/m 2 september
Maandag 3 september

Oudergesprekken
Oud papier
Leerlingenraad
Maandsluiting groep 4/5 meester Mark
‘Doorschuifmoment”: proefdraaien in de nieuwe groep
Eindmusical groep 8
Rapport mee
Afscheidsfeestje voor alle kinderen van Juf Annie en meester Mark
Van 14.30-17.00 receptie juf Annie meester Mark
Vrij!!!! (zie onderstaande toelichting)
Zomervakantie!!
Start schooljaar 2018-2019

Schoonmaakavond geannuleerd !
Aanstaande maandag 2 juli stond er een schoonmaakavond gepland. Deze wordt geannuleerd
aangezien in de vakantie de vloerbedekking eruit gaat en er marmoleum gelegd wordt. Eerst
schoonmaken en dan weer ‘verstoffen’ heeft weinig zin. Na de vakantie volgt er een nieuw
schoonmaakrooster.
Vrije vrijdag
Doordat de vloeren eruit gaan en we dus alle lokalen leeg moeten opleveren, vindt er een interne
verhuizing plaats…alle stoelen, tafels, kasten e.d. moeten uit de lokalen waar nu nog vloerbedekking
ligt. Aangezien dit veel extra tijd kost, wordt dit gepland op vrijdagochtend 20 juli. De kinderen zijn
dan dus de hele dag vrij en hoeven niet zoals eerder gepland nog in de ochtend naar school…. ”Elk
nadeel heb z’n voordeel…..” 
Wanneer er nog mensen zijn die ons willen helpen op vrijdagochtend…..graag! We kunnen zeker nog
wat extra handen gebruiken (u kunt dit even melden bij de leerkracht van uw kind).
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Musical groep 8
De leerlingen uit groep 8 hebben er zin in! Vrijdag 13 juli om 19.30 start de eindmusical “Spooky, de
musical.” Omdat we iedereen de kans willen geven dit te zien én we er in de Utherne ook de ruimte
voor hebben is iedereen van harte uitgenodigd! Wees op tijd en we willen en verwachten een volle
zaal!
Afscheid groep 8
Na afloop van de musical, nemen we gelijk op het toneel afscheid van onze groep 8. Het einde van
de musical betekent dus nog niet het einde van het feest. Na de officiële afscheidsceremonie is het
de bedoeling dat we het toneel schoon opleveren. Als we met zijn allen even de handen uit de
mouwen steken, en alles zoveel mogelijk weer naar school brengen, kunnen we sneller nog even een
drankje na afloop nemen.

Afscheid collega’s
Zoals al eerder aangegeven moeten we aan het eind van dit schooljaar helaas afscheid nemen van
een aantal fijne collega’s. Natuurlijk laten we ze niet zomaar gaan en daarom kan er op
donderdagmiddag 19 juli onder het genot van een hapje en drankje afscheid genomen worden van
deze toppers.
Vanaf 14.30 uur tot 17.00uur bent u van harte welkom om meester Mark en juf Annie ‘uit te zwaaien’.
In de ochtend is er voor alle kinderen een ‘feestelijke activiteit’, aangeboden door juf Annie en
meester Mark. Hoe dat eruit gaat zien verklappen we nog niet…
Op verzoek van Marike en Klazien is er een afscheid in de klas georganiseerd en maken ze er een
mooie dag van met de kinderen!

Voor de vakantie volgt nog een uitgebreidere Nieuwsbrief met de
vakantieregeling etc.
Een zonnig weekend gewenst!
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