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Maandag 26 juni Directie ’s ochtends aanwezig 
Dinsdag 27 juni Directie aanwezig 
Woensdag 28 juni Directie aanwezig 

Workshop volksdansen (onderbouw) 
Donderdag 29 juni Directie aanwezig 

Weerbaarheidstraining Thai Boxen gr.8 
Vrijdag 30 juni Directie aanwezig 

Maandag 03 juli Directie aanwezig 
Dinsdag 04 juli Directie aanwezig 
Woensdag 05 juli Schoolkamp groep 8 

Directie aanwezig 
Donderdag 06 juli Schoolkamp groep 8 

Schoolreisje groep 1 t/m 7 
Vrijdag 07 juli Schoolkamp groep 8 

Directie aanwezig 

 
Alvast noteren in de agenda: 

Ma. t/m vr. 3 t/m 7 juli  Ontwikkelgesprekken. 

Donderdag 6 juli   Schoolreisje groep 1 t/m 7 

Wo. t/m Vr. 5 t/m 7 juli  Schoolkamp groep 8 

Zondag 9 juli   Fietstocht 

Dinsdag 18 juli   Afscheidsmusical groep 8 

Woensdag 19 juli   Talentenshow / Playbackshow  

 

GEFELICITEERD! 

 
28  juni Ryan Boxem  groep 2 
30  juni Esmee Sijbom groep 2 
02  juli Jasmijn de Groote groep 3 
02  juli Jarno Kievit  groep 2 
 
 
 

SOCIAL SCHOOL 

 
Inmiddels heeft zo’n 51% van de ouders zich aangemeld op Social Schools; de nieuwe app 
die deze nieuwsbrief op den duur gaat vervangen. Gisteren heeft u een mailtje gehad met de 
uitnodiging om u aan te melden. Heeft u deze mail niet ontvangen, stuur dan een bericht 
naar pastoormiddelkoopschool@primenius.nl. Dan zorgen wij ervoor dat u alsnog een 
uitnodigingsmail ontvangt. Heeft u zich nog niet aangemeld, doe dat dan alsnog om straks 
geen informatie van school te missen! 
 
 

mailto:pastoormiddelkoopschool@primenius.nl


ERFGOEDPROJECT: HET BRUINE GOUD 

 

 
 
 
 
  



 

SCHOOLREIZEN GROEP 1 T/M 7      6 juli 2017 

 
Schoolreis groep 1 en 2: 
De kinderen van groep 1 en 2 gaan met het schoolreisje op 6 juli a.s. naar cowboys en 
indianen in Coevorden. 
De kinderen worden om 9.30 uur op school verwacht en we zullen om ongeveer 14.00 uur 
weer terug zijn. 
De kinderen hoeven die dag niets mee, voor eten, drinken en snoep wordt gezorgd. 
 
Schoolreis groep 3 t/m 7: 
Op donderdag 6 juli aanstaande, gaan de groepen 3 t/m 7 met de bus naar Hellendoorn. De 
kinderen worden op de normale tijd, 8:30 uur, op school verwacht. De bus vertrekt om 9:00 
uur. Ouders en andere belangstellende mogen uitzwaaien. Om 17:00 uur komen de kinderen 
terug op school en kunt u uw zoon/dochter ophalen.  
 
Wat wel/niet meenemen? 
-Er wordt door ons ranja geschonken, maar graag toch een beker drinken meegeven.  
-Er hoeft geen eten mee, daar wordt voor gezorgd 
-Een koekje/snoepje mag, let er alleen wel op dat er in de bus niet gegeten mag worden  
-Kinderen mogen geen geld mee 
-Graag reservekleding en een handdoek mee. Uw kind kan nat gesputterd worden door 
waterballet 
-En tot slot..een goed humeur:) 
We maken er een gezellige dag van! 
 
 
 
  



 

  



 


