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Agenda
Laatste schooldag, middag vrij
Start zomervakantie
Eerste schooldag
Stoetbomen groep 3

21 juli
22 juli
4 september
4 september

Jarigen
Brett Hazenberg
Leonore Mulder
Ferdy Hoekstra
Nathalie Bijl
Leyonie de Vlieg
Tygo Wierenga
Jack Wolda
Jasper Rutgers
Frans Hegge
Ilona Koster
Isa Durenkamp
Mariska Visser
George Hegge
Noud Vink
Jesse Ruchti
Tim de Vries

23 juli
23 juli
24 juli
25 juli
30 juli
31 juli
10 augustus
12 augustus
18 augustus
30 augustus
3 september
4 september
7 september
9 september
11 september
12 september

Afscheid groep 8
De kinderen van groep 8 hebben een fantastische musical
opgevoerd en een knalfeest ter afsluiting gehad. We nemen
afscheid van Jasper, André, René, Lente, Jade, Max, Wouter,
Marenthe, Mila, Elena, Allisha, Thijs, Sophie, Dinand en To. We
hebben met ontzettend veel plezier aan deze kinderen lesgegeven
en wensen ze veel succes in het voortgezet onderwijs.
Stoetbomen
Traditiegetrouw krijgen de kinderen van groep 3 op de eerste schooldag een ‘Stoetboom’.
Daarmee wordt een tak van de boom der wijsheid doorgegeven. Deze tak wordt aan het
einde van de ochtend uitgereikt door de leerkracht. De kinderen mogen vervolgens hun tak
aan alle kinderen van de school laten zien en ten slotte is er tussen 11.30 en 11.45 uur een
moment waarop ouders een foto kunnen maken.
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Gymnastiek
Na de zomervakantie krijgen alle kinderen van de groepen 3-8 op maandagochtend en
donderdagmiddag les van een vakleerkracht. Zou u op deze dagdelen ervoor willen zorgen
dat de kinderen hun gymkleding bij zich hebben?
Zomerlezen
Alle kinderen van groep 3-4 hebben tijdens hun bibliotheekbezoek een
boek uitgezocht. Dit boek mogen ze mee naar huis om in de
zomervakantie te lezen. Deze samenwerking met de bibliotheek hebben
we omdat er aangetoond is dat de zes weken vakantie maakt dat vele
kinderen achteruit gaan in hun leesniveau. Door regelmatig te blijven
lezen wordt het niveau onderhouden. Na de zomervakantie leveren de
kinderen het boek weer op school in.
T-shirts
Zou u het T-shirt dat uw kind heeft gedragen tijdens schoolreis weer gewassen mee willen
geven naar school? Het kan ingeleverd worden bij de leerkracht.
Hulpouders bedankt!
Waar zou de school zijn zonder al die ouders die ons bij van
alles en nog wat helpen? We willen alle ouders die ons
helpen bij de musical, het schoolkamp, de luizencontrole, het
schoonmaken, de bibliotheek, de sportactiviteiten, het
wassen, het rijden, het klussen, de ouderraad,
identiteitscommissie en de medezeggenschapsraad bij dezen
heel erg bedanken voor uw inzet! We hopen dat u ook
volgend jaar weer voor de school klaar wilt staan.
Fijne zomervakantie
Er is het afgelopen jaar weer hard gewerkt en dan wordt er reikhalzend
uitgekeken naar de zomervakantie. We hopen dat u er met uw kinderen van
geniet! Heel fijne, zonnige vakantie toegewenst!

Met vriendelijke groet,
Team bs Mandegoud
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