Week 25

2017-2018

Belangrijke data:
Juli
09 juli
Schoolreisje onderbouw
Schoolreisje middenbouw
11 juli
Afscheidsprogramma 8ste jaars
11 juli
19.00 uur Met ouders en 8ste jaars afscheid
11 juli
Aansluitend “De nacht van 8”
12 juli
Ontbijt en daarna uitzwaaien van de 8ste jaars
13 juli
Voor alle kinderen start de zomervakantie. Het team werkt deze morgen nog even door.
De Nacht van Acht
De laatste weken beginnen in zicht te komen. Zo ook voor onze 8ste jaars, die staan te popelen om
naar het voortgezet onderwijs te gaan. Maar niet voordat we hen in het zonnetje hebben gezet!
Het atelier EHBO (en alle anderen) was erg leuk en leerzaam
Mevr. Gordon liet de leerlingen na een korte introductie verschillende dingen oefenen
-welke stappen doorloop je als er bv een ongeluk is gebeurd
-stabiele zijligging
-de pleisterkaart en pleisters knippen
-hoe doe je een mitella om
De ouders die buiten stonden te wachten op hun kind roken de heerlijke knoflook gerechten; de
knutsel werkstukken worden komende week tentoon gesteld.
Op woensdag 11 juli zullen we met de leerlingen van jaar 8, familie en het team een avond
terugkijken op de afgelopen jaren. Leerlingen zijn vanaf 18:00 uur al welkom om met elkaar een hapje
te gaan eten. Voor de familie zal de avond om 19:00 starten. We gaan er met elkaar een onvergetelijk
afscheid van maken voor de leerlingen. Na afloop staat er een lekker drankje klaar om met elkaar na
te praten. Maar daarna is het tijd om afscheid te nemen van ouders en is het tijd voor de Nacht van
Acht. De leerlingen zullen hun basisschooltijd afsluiten door een nacht in de school te slapen (met Juf
Hester en Juf Eva). De volgende dag ontbijten we met elkaar en wanneer we een klein beetje wakker
zijn geworden zal de school klaarstaan om 09:00 uur en de 8ste jaars uitzwaaien, de zomervakantie in.
De leerlingen van jaar 8 zullen nog een persoonlijke uitnodiging ontvangen over deze avond, maar
houdt in ieder geval deze datum vrij.
Geslaagd
We wisten al dat juf Bo en juf Esmee kanjers zijn en kinderen van onder-, midden- en bovenbouw
ondersteunen. (Ook de leerkrachten natuurlijk.) Afgelopen woensdag was het laatste examen.
Ze zijn beiden geslaagd met de maximum score voor alle onderdelen. Van harte Bo en Esmee.
Portfolio
Met de teams van Zandberg en Lange Voren, input van ouders, scholen in het land, e.a. ervaringen
zijn we hard aan d slag om een portfolio voor onze kinderen verder door te ontwikkelen.
Laat de zon maar komen
Vrijdag hebben we de zonneschermpaal geplaatst op het plein onder vakkundige leiding van René.
(Dank je wel!) Dinsdag de afwerking door Henk (conciërge). Laat de zon maar komen.
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