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feest in de Vakantie bij:
In de vakantie zijn er veel jarigen. We wensen jullie allemaal een gezellige verjaardag.

6 juli wordt Nadie Vermaning 11 jaar
16 juli Lianne Ruygh wordt 10 jaar

29 juli Ireen Bunicich wordt 8 jaar

20 juli Daniek de Vries wordt 9 jaar

29 juli Stan Bakker wordt 6 jaar

21 juli Dylan Visser wordt 12 jaar

31 juli Ilse Fischer wordt 9 jaar

23 juli Jasmijn Kalsbeek wordt 6 jaar

6 aug Yorick de Groot wordt 6 jaar

De start van het schooljaar op maandag 13 augustus 2018
Een nieuw schooljaar!! Nieuwe groep, nieuwe juf, nieuwe plek,
nieuwe klasgenoten. Een spannende dag op maandag 13 augustus. We gaan dit schooljaar feestelijk openen en als ouder bent
u daarbij van harte uitgenodigd.
We willen Hollum laten weten dat we weer naar school gaan en
zullen dat doen met onze GROTE BOMBARIE LAWAAIOPTOCHT
met als tamboer-maitre: juf Hilly!
We verzamelen tussen 8.20 en 8.30 uur op het schoolplein en natuurlijk mag iedereen iets
meenemen dat lawaai maakt. Bijvoorbeeld: trommels, blikken, pannendeksels etc. Heb je
niks? Geen probleem want ook wij hebben lawaaimakers op school. Om 8.30 uur gaat de optocht op weg en we hopen dat u allemaal gezellig meeloopt. Als iedereen weet dat de school
weer gaat beginnen hebben we ons doel bereikt.
Terug op school kunt u met uw kinderen mee gaan en nog even rondkijken in de klassen tot
de bel gaat en ons nieuwe schooljaar echt gaat beginnen!
Op vrijdag 10 augustus zal ik een mail versturen en u nog even herinneren aan deze activiteit.

Informatie volgend schooljaar
Vanaf volgende week staat de nieuwe schoolgids
met informatie over schooljaar 2018-2019 op de
website van school. Op de eerste dag van het nieuwe
schooljaar ontvangen alle gezinnen via hun kind de
uitgebreide informatiekalender.

Foto’s
De foto’s worden altijd door school gemaakt en
geplaatst in MyAlbum. Als u zelf foto’s maakt en u
wilt deze bijvoorbeeld op Facebook zetten, wilt u
dan alleen foto’s van uw eigen kinderen maken.
Ook vragen wij u de foto’s van MyAlbum niet te
delen in openbare albums i.v.m. de privacy.

Kalender juli en augustus 2018
Vrijdag 6 juli
Laatste schooldag 9.45 uur —13.00 uur
11 juli t/m 10 augustus
Zomervakantie
11 t/m 14 juli
Avondvierdaagse
Maandag 13 aug. 8.20—9.00 uur
Jaaropening—ouders zijn welkom

Wij wensen u een fijne en veilige zomervakantie!!

