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15 & 18 juni 

Leerlingen vrij  
 

27,28,29 juni 
Kamp  

groepen 8 
 

29 juni  
Schoolreisje 

groep 
5,6,7,neo2 

 
11 juli 

Meesters- en 
juffendag 

 
13 juli 

Eindfeest  
 

17 juli 
Afscheidsavond 

groepen 8 
 

20 juli 
Start 

zomervakantie 
 

3 september 
1e schooldag 

nieuwe 
schooljaar 

 
 

 
 

 
Herhaling: Citotoetsen 
Komende week zullen in alle groepen de citotoetsen 
afgenomen worden. In een periode van nog 1 á 2 
weken vindt vrijwel iedere dag een toets plaats. 
In die periode is het extra belangrijk dat de kinderen 
goed uitgerust zijn en ’s avonds op tijd naar bed gaan. 
Zo kunnen zij de volgende dag met optimale 
concentratie hun toetsen maken. 
Ook willen we u vragen rekening te houden met 
dokters- en tandartsafspraken. Wilt u deze, waar 
mogelijk, na schooltijd plannen óf pas aan het eind van 
de dag? Zo kunnen we samen zorgen voor optimale 
toets omstandigheden.  
 

 
Gevonden voorwerpen 
De bak met gevonden voorwerpen op de Bosgouw 
stroomt weer over. Is uw zoon of dochter een 
trommel, t-shirt, sokken of iets anders kwijt? Neem 
gerust een kijkje in de bak. U kunt de bak vinden in de 
middenruimte bij het podium.  
 

 
Nieuwe toiletten 
Tijdens de komende zomervakantie worden de 
toiletten in het oude gedeelte van de school 
vervangen. Voor de duidelijkheid: het gaat om de 
toiletten van de kleutergroepen en de toiletten tussen 
de groepen 3 en de groepen 4.  
Wij zijn erg blij met dit nieuws en kunnen niet wachten 
tot de verbouwing van start gaat.  
 

 
Avondvierdaagse 
De avond4daagse was weer 
een groot succes. Er deden wel 
honderd van onze leerlingen 
mee. Na vier avonden lopen 
mochten de trotse leerlingen 
een medaille in ontvangst 
nemen. 
We willen de ouders van 
de ouderraad 
hartelijk bedanken voor het 
organiseren van het festijn.  
 

 
Verzoekje van groep 8A 
Voor het decor van onze 
eindmusical zijn wij op zoek 
naar MDF platen. Liefst zo 
groot mogelijk. Heeft u er 
toevallig nog een in de schuur 
staan die u niet meer 
gebruikt? Deze zouden wij 
heel graag willen hebben. 
 

 
Meesters- en juffendag 
Woensdag 11 juli vieren alle 
meesters en juffen feest op 
school. Die dag zullen we 
gezellig veel leuke dingen 
doen en gezellig weinig(niet) 
werken! 
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