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Jaargang 21,  Nummer 36, 7-6-2016 

 

07-06-2016 OR-vergadering 
13-06-2016 Leerlingenraad 
21-06-2016 Schoolreis groep 1 t/m 7 
27-6 t/m 01-07-2016 Ontwikkelingsgesprekken 
12-07-2016 Afscheidsavond groep 8 
13-07-2016 Playbackshow 
18-07 t/m 28-08-2016 Zomervakantie 

 

SCHOOLREIS GROEP 1 EN 2 DINSDAG 21 JUNI 

 
Hoera, wij gaan op schoolreisje!!!!  
Dinsdag 21 juni a.s. gaan we naar Ballorig in Emmen. Wij zijn nog op zoek naar ouders die ons 
willen brengen en halen.   
Je hoeft deze dag geen tas mee, wij zorgen voor eten en drinken.   
Je wordt om 9.45 uur op school verwacht en om ongeveer 14.30 uur zijn we weer terug.   
We hebben er geweldig veel zin in. Wij hopen, jij ook!!!!   
  
Juf Hetty en juf Ella 
 

SCHOOLREIS GROEP 3 T/M 7 DINSDAG 21 JUNI 

 
Groep 3 t/m 7 gaat dinsdag 21 juni naar attractiepark Slagharen. DE kinderen van groep 3, 4 en 5 
gaan in groepjes onder begeleiding van een leerkracht door het park. De kinderen van groep 6 en 
7 mogen als groepje zelfstandig door het park. Er zullen een aantal begeleiders door het park 
lopen om de kinderen van groep 6 en 7 desgewenst ook te begeleiden. 
Om 8.30 vertrekt de bus vanaf school. Alle kinderen moeten om 8.15 uur in de klas zijn. De 
kinderen hoeven deze dag geen brood en of fruit mee te nemen. Een snoepje mag natuurlijk wel.  



 

PLAYBACK SHOW 13 JULI 

 
Op woensdag 13 juli houden we weer onze jaarlijkse playbackshow in “De Molen”. 
Als je mee wilt doen, moet je het onderstaande strookje inleveren bij meester Maarten. 
Dit briefje kan je tot en met woensdag 22 juni inleveren. Na deze datum kun je je niet meer 
opgeven, en kan je niets meer veranderen. Dus denk goed na wat je wilt doen en welk nummer. Je 
kunt je ook maar 1 keer opgeven, of met een groepje of alleen. Denk eraan; je moet zelf thuis 
oefenen en als je je verkleden wilt/moet, moet je hier zelf voor zorgen. 
 
Maandag 4 juli moeten alle usb-sticks ingeleverd zijn (let op een usb-stick die niet groter is dan 
4GB)!!! Vergeet niet om je naam en welk nr. dat we van de usb-stick moeten draaien, op de usb-
stick te zetten. 
 
 
Let op: vul het juiste strookje in  

 
 
 
Ik/wij doen mee met de playbackshow. 
 
Mijn naam is:………………………………………………………………………………………. 
 
Ik zit in groep: .................................... 
 
Het liedje dat ik ga doen heet: 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Artiest:.................................................................................................................................................. 
 


 
 
Onze namen zijn: 
 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
Wij zitten in groep:................................... 
 
Het liedje dat wij gaan doen 
heet:................................................................................................................................. 
 
Artiest:.................................................................................................................................................. 
 


