Nieuwsbrief juli/augustus 2014
09 juli Plusochtend
10 juli Start lessen 9.30 uur
11 juli Rapporten mee
15 juli Musical groep 7/8
17 juli Ouderbedankmiddag
18 juli Doorlopend rooster tot 14.00 uur
21 juli Start zomervakantie
30 augustus Einde zomervakantie
01 september Start nieuwe schooljaar
Nederland-Argentinie
Woensdagavond is de halve finale wedstrijd NederlandArgentinië. Best spannend. We hebben het verzoek gekregen of
het mogelijk is een uurtje later te starten. Dat kan. De lessen
starten donderdag om half tien. Een uur later dan gewoon. Zo
bieden we ouders en kinderen die het laat maken woensdag
gelegenheid iets later te beginnen. De school is donderdag wel
op de gewone tijd open en de kinderen kunnen om half negen
in de klas opgevangen worden door de leerkracht. We willen
namelijk niemand in de problemen brengen door de wijziging
van de lestijd. De rest van de schooltijden blijven die dag
ongewijzigd. Twaalf uur uit, half twee beginnen en half vier uit.

Foutje
In de jaarplanner staat: start schooljaar 2 september. Dat is niet
goed. Het moet natuurlijk maandag 1 september zijn. We hebben
het in bovenstaande agenda verbeterd.

Junglefeest
Op woensdag 2 juli vierden alle juffen van De Vliegerdt hun
verjaardag. Na het zingen op het plein gingen alle kinderen naar
binnen. Alle juffen werden weer behoorlijk verwend!! (OOK
BEDANKT OUDERS!!) Om half 10 vertrokken we naar de
Bernisse. Iedereen was goed voorbereid: lange mouwen en
lange broeken i.v.m. brandnetels, distels, teken en wat al niet
meer. Voor de onderbouw waren leuke spelletjes bedacht die
allemaal te maken hadden met het thema JUNGLE. De
bovenbouw speelde levend stratego en een spel waarbij
ontsnapte dierentuindieren in het bos opgespoord moesten. Het
was een zeer geslaagde ochtend!!!!! .
Juf Winneke
Juf winneke werkt vrijdag 11 juli voor het laatst dit schooljaar. Haar
zwangerschapsverlof gaat dan in. We wensen Winneke veel
succes en sterkte de komende periode. In principe gaat Winneke
na de Kerstvakantie weer beginnen met werken. Ze gaat dan
invallen op andere scholen en zal daardoor minder vaak op
school te zien zijn.
Ouder bedank middag
Het eind van het schooljaar is weer in zicht. Afgelopen jaar
hebben we weer veel hulp gekregen van ouders bij verschillende
activiteiten. Hiervoor willen we u graag bedanken. Daarom
nodigen wij u uit voor de ouder bedank middag op donderdag 17
juli vanaf 14.45 uur.
De laatste schooldag.
Op vrijdag 18 juli is het alweer de laatste schooldag van dit
schooljaar. Zoals u van ons gewend bent, doen we op zo’n dag
iets bijzonders. Het is doorlopend rooster, dus dat betekent dat
we beginnen om 8:30 uur en eindigen om 14:00 uur. We willen ’s
ochtends in groepjes verschillende spelletjes op het plein laten
doen. Hopelijk schijnt de zon gezellig! Tussen de middag wordt
door school de lunch verzorgd. U hoeft uw kind dus geen lunch
mee te geven. Vervolgens gaan we film kijken in de klassen. Om
14:00 uur begint de zomervakantie. We wensen u natuurlijk
allemaal een fijne en ontspannen vakantie toe.
Vriendelijke groeten van de laatste-schooldag-commissie: Esther,
Chantal, Renée, Jacqueline en Astrid en natuurlijk ook van het
team, de mr en de oudervereniging van de Vliegerdt
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