Nieuwsbrief
04 juli 2016
DE LAATSTE WEEK
Vandaag zijn wij begonnen aan de laatste
schoolweek van dit schooljaar. Altijd weer een
bijzondere week. Groep 8 is druk bezig met de
laatste oefensessies voor hun laatste Meander
Theater. Het klinkt prachtig! De andere kinderen
zijn hun taken aan het afsluiten. Misschien ook nog
ergens een toets?

En kort even terugblikken.
Vorige week hadden wij ons jaarlijkse Zomerfeest.
Het weer is lange tijd mooi gebleven. Tegen het
eind wat regen, maar wat een prachtig feest was
het weer. Fijn dat er actieve ouders zijn die met
elkaar ervoor zorgen dat kinderen,
ouder(s)/verzorger(s) en teamleden elkaar kunnen
ontmoeten in een ontspannen sfeer. Iedereen die
geholpen heeft bedanken we enorm: Zonder jullie
hulp was dit allemaal niet mogelijk geweest!
Nogmaals, iedereen super bedankt!
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Dan zijn er de laatste weken ook nog diverse
schoolreisjes en meester-/juffendagen geweest. De
schoolreisjes brachten de kinderen naar o.a. De
Spelerij en Avonturenpark Hellendoorn. Een heerlijk
dagje uit en jouw juf of meester eens op een andere
manier meemaken. Geweldig!
En dan is het deze week ook nog een week van
afscheid nemen. Dank je wel
juf Chris voor al jouw inzet op
onze school en heel veel
succes op de Zevensprong.
Dank jullie wel juf Judith en
juf Margriet voor alles wat
jullie samen hebben betekend
voor groep 4. Wij zullen het
nooit vergeten. En dank je wel juf Pauline voor jouw
inzet naast juf Chris. Het was plezierig om je hier
te hebben.

BROOD en SPELEN
Op onze school wordt de tussenschoolse opvang
verzorgt door Brood & Spelen. Per schooljaar 20162017 zullen de tarieven voor de tussenschoolse
opvang gewijzigd worden.
Per 1 augustus 2016 hanteert Brood & Spelen de
volgende tarieven:
* € 2,50 per keer op basis van abonnement
* € 19,00 per strippenkaart van 6 strippen.
Voor nieuwe kinderen geldt een inschrijftarief van
€ 5,- per gezin . Dit betekent dat vanaf het tweede
kind, de inschrijving gratis is.
Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen
met Brood & Spelen. Zij zijn bereikbaar onder
telefoonnummer 033-258 8684 of via email
administratie@broodspelen.nl

En dan wordt het straks tijd voor vakantie.
Aanstaande donderdag is de laatste dag voor de
leerlingen van groep 1 tot en met 4. De kinderen van
de groepen 5 tot en met 7 zien wij ook
vrijdagochtend nog. En groep 8? Die hebben wij dan
op woensdagavond na hun Meander Theater al
uitgezwaaid. Geniet allemaal van de vakantie, 6
weken zijn maar zo voorbij…….
Dag allemaal, wij zien elkaar voor het eerst in het
nieuwe schooljaar op 22 augustus aanstaande om
08:30 uur op het plein.
Langs deze weg willen wij alle ouder(s)/verzorger(s)
die zich dit jaar extra hebben ingezet op school
daarvoor heel hartelijk bedanken. Zonder uw inzet
hadden de kinderen het niet zo leuk gehad als nu!
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