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Datum Activiteit 

22 juni Rapporten/portfolio mee 

22-26 juni Telefonische 
oudergesprekken 

1 juli Generale repetitie musical 
groep 7/8. 
12.00 uur alle kinderen vrij 
19.00 uur Musical groep 
7/8 in de Burght 

2 juli Laatste feestelijke 
schooldag 

3 juli Alle kinderen vrij 

 
  
Renovatie school: 
U ziet het misschien al in de planning staan. 
Als het mogelijk is gaan alle kinderen 
woensdag 1 juli om 12.00 uur naar huis en zijn 
de kinderen vrijdag 3 juli vrij. Waarom? 
Omdat er in de vakantie een grote renovatie 
plaats gaat vinden. Alles wordt geverfd, er 
komen nieuwe plafondplaten en er komt 
nieuwe verlichting. Er komen nieuwe 
zonweringen en screens, elk lokaal krijgt een 
ventilatiesysteem en we krijgen in de hele 
school nieuwe vloeren. Al met al een  
Daarvoor moet de hele school LEEG. Ja…LEEG. 
Er komt in elk geval een zeecontainer en 
misschien wel 2. U begrijpt dat dat een hele 
klus gaat worden. Daar komt bij dat we nu 
geen verhuishulp van u als ouder kunnen 
vragen. Daarom de vraag of de kinderen deze 
dagen thuis opgevangen kunnen worden.  
Vandaag krijgen alle kinderen een brief mee 
met een strookje. Deze zien wij graag voor 24 
juni weer terug op school. 
 
Rapporten groep 1-2 
Juf Judith is deze week ziek. Het lukt daarom 
niet om aanstaande maandag de kinderen van 
groep 1-2 de rapporten mee te geven. Zodra 
juf Judith weer aanwezig is zal zij de rapporten 
voor de kinderen in orde maken en ze 
meegeven naar huis. 
  
 
 
 
 

Rapport en oudergesprekken: 
Aanstaande maandag begint de belronde voor 
de telefonische oudergesprekken. We hebben 
een strakke planning, deze zullen maximaal 10 
minuten zijn. Heeft u daarna nog dringende 
vragen of opmerkingen dan kan dat altijd via 
de mail. En anders tijdens het startgesprek 
aan het begin van het schooljaar. 
 
Verjaardagen: 
Dinsdag 23 juni wordt Lieke 6 jaar. Alvast een 
hele fijne dag! 

 


