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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 : Nadie wordt 12 jaar

16 juli; Lianne wordt 11 jaar

20 juli: Daniek wordt 10 jaar

21 juli: Dylan wordt 13 jaar

23 juli: Jasmijn K wordt 7 jaar

29 juli: Stan wordt 7 jaar

29 juli: Ireen wordt 9 jaar

31 juli: Ilse wordt 10 jaar

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.
Informatie volgend schooljaar
Vanaf volgende week staat de nieuwe schoolgids met
informatie over schooljaar 2019-2020 op de website
van school. In de eerste schoolweek ontvangen alle gezinnen via hun kind de uitgebreide informatiekalender.
In 3 weken hebben we €107,05 bij elkaar gebracht voor de Maarten van der Weijden
Foundation. We ronden het naar boven af en maken 150 euro over. Hartelijk dank allemaal.

Afscheid van de basisschool.
Twaalf groep 8 leerlingen gaan onze school verlaten. Na de vakantie gaan ze een nieuwe start
maken op het voortgezet onderwijs. Afgelopen woensdag namen we afscheid van Gerjan,
Dylan, Nadie, Bibi, Femke, Floortje, Denise, Rosalie, Pauline, Xander, Douwe en Michel.

Hand-voet-mondziekte
Er is een geval van hand-voet-mondziekte geconstateerd bij ons op school.
Dit is besmettelijk maar niet gevaarlijk. Maar als uw kind klachten heeft zou
het kunnen zijn dat…..Voor bijzonderheden zie de onderstaande link.

https://www.rivm.nl/vragen-en-antwoorden-hand-voet-mondziekte
Kalender juli en augustus 2019
8 juli t/m 11 augustus
Zomervakantie
8 t/m 11 juli
Avondvierdaagse
Maandag 12 aug om 8.30 uur
Jaaropening—ouders zijn welkom

Wij wensen u een fijne en veilige zomervakantie!!

