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Kalender
Ma 19 juni
Vr 23 juni
Ma 26 juni
Wo 28 juni
Do 29 juni
Ma 3 juli
Di 4 juli
Wo 5 juli

Do 6 juli
Vr 7 juli
Ma 10 juli
Wo 12 juli

Schoolreis groep 5/6/7
Groep 1 t/m 4 vrij
Groep 1 t/m 4 vrij
Musical groep 8AST
2e Rapport mee
Kamp groep 8
Kamp groep 8
Kamp groep 8
10-minutengesprekken
Juffen- en meestersdag (zij vieren hun verjaardagen)
Kamp groep 8
Afscheid juf Mieke & juf Anita voor ouders – 15.00 uur in de aula
Groep 1 t/m 4 vrij
Lea’s Got Talent
Musical groep 8FLI
12.15 uur ZOMERVAKANTIE

Afscheid
Op donderdag 6 juli willen juf Mieke en juf Anita ouders een klein momentje de
gelegenheid geven om afscheid te nemen. U bent om 15.00 uur van harte welkom in
de aula.

Gevonden voorwerpen
Van maandag 19 t/m donderdag 21 juni liggen de gevonden voorwerpen
weer op de tribune. Kijkt u even of er iets van uw kind(eren) tussen ligt?
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Wijziging schoolzwemmen
Afgelopen jaar hebben de leerlingen van groep 4 wekelijks gezwommen. Dit is zwemmen gericht op
het behalen van een diploma ( diplomagericht zwemonderwijs). Omdat de meeste kinderen van onze
school al een diploma hebben is er nu gekozen voor themagericht zwemonderwijs.
In laatstgenoemde variant komen de kinderen gedurende een periode van zes weken in het schooljaar
zwemmen, waarbij het zwemonderwijs vooral gericht is op het onderhouden van de
zwemvaardigheden, survival en reddend zwemmen, aquarobic, etc. Deze “zwemlessen” zijn wel veel
langer dan een zwemles die de leerlingen op dit moment krijgen.
Vakanties 2017/2018
Vakanties

Eerste dag

Laatste dag

Herfstvakantie

14 oktober 2017

22 oktober 2017

Kerstvakantie

23 december 2017

7 januari 2018

Voorjaarsvakantie

10 februari 2018

18 februari 2018

Tweede Paasdag (+ extra
dag)

2 april 2018

3 april

Meivakantie (incl. Koningsdag

27 april 2018

13 mei 2018

Bevrijdingsdag &

5 mei 2018

Hemelvaartsdag)

10 mei 2018

Tweede Pinksterdag

21 mei 2018

Zomervakantie

7 juli 2018

19 augustus 2018

Nog even dit.........
Instuif on tour
De INSTUIF is on tour deze zomer! Daar kun je in een dag je eigen hut bouwen. Tussen de middag
kun je bij ons blijven eten als je je brood meeneemt. Doe oude kleren aan en neem een hamer mee als
je die hebt. Kaarten zijn op het terrein te koop vanaf een kwartier voor aanvang. Bij het afbreken is
afbreek-hulp van harte welkom. Ben je 8 jaar of ouder dan mag je mee helpen bij het afbreken en
verdien je een leuke beloning.
LET OP! Bij heel slecht weer gaat het niet door. Kijk even op www.jeugdland.nl of op de
facebookpagina of het doorgaat.
Thialf
Waar
Hoe
Wanneer
Aanvang
Entree

Playground Thialf, Dullertstraat 33-2 Arnhem
Buslijn 7, halte station Velperpoort
Maandag 24 en dinsdag 25 juli
10.30 – 15.00 uur
€ 4,00 per dag, met Gelrepasnr 87 € 2,00
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