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Laatste schooldag donderdag 12 juli 
Hierbij willen wij u nogmaals onder de 
aandacht brengen dat alle kinderen, op vrijdag 
13 juli vrij zijn. Zorgt dat voor problemen bij 
de opvang in de ochtend, maak dit dan 
kenbaar bij de leerkracht.  
 
Juffendag 
Op dinsdag 10 juli vieren de juffen van groep 4 
hun verjaardag. In de middag gaan de 
kinderen spelen in speeltuin de Stormpolder. 
De groepen vertrekken kort na 13.15 uur en 
zijn rond 15.15 uur weer terug op school. Wij 
gaan er een gezellige dag van maken! 
 
Ouderbedankavond 

Op dinsdag 3 juli zijn alle 
hulpouders in het zonnetje gezet 
op de ouderbedankavond. Zowel 
letterlijk als figuurlijk. Een vrolijk 
muziekje en lekker eten maakte 
deze zomerse avond tot een waar 
feest. Ouders heel erg bedankt! 

Wij zijn erg blij met alle hulp die wij krijgen. 
Daardoor wordt het mogelijk om vele 
activiteiten te organiseren.  
 
Waterpret groep 8 

Nu kan het nog, spelen 
met water op het 
schoolplein. Volgend jaar 
is dat ‘not done’ als 

brugpieper op het voortgezet onderwijs. Maar 
wat was het leuk om lekker nog even kind te 
zijn!  
 
Peuters 
Op de Hoensbroeksingel zijn de peuters al 
helemaal in de vakantiestemming. 

 
Lekker relaxen in een 
strandstoel, spelen in de boot 
en rennen met je zwembandjes 
om. Het was een heerlijke 
zomerse boel. 

 
Wenmiddag 
Afgelopen dinsdag hebben de kinderen kennis 
kunnen maken met hun nieuwe juf of meester 
en het klaslokaal waarin zij het komende jaar 
les zullen krijgen. Voor de kinderen van groep 
4 was het extra spannend. Zij zullen komend 
jaar op de dependance in groep 5 les gaan 
krijgen.   
 
Afscheid oudste kleuters 

De oudste kleuters vieren 
vandaag hun afscheid bij de 
kleuters in Diergaarde Blijdorp. 
Na de zomer mogen zij naar 
groep 3. Daar leren zij lezen, 
rekenen en schrijven. Van wie 
kun je nu 

beter horen wat je in 
groep 3 gaat leren? Van 
de kinderen van groep 3 
zelf natuurlijk! En zijn 
namen hun taak zeer serieus.  
 
Leesluikjes 
Wij vinden het belangrijk dat kinderen in de 
zomervakantie blijven lezen. De uitgeverij van 
onze leesmethode heeft daartoe ‘Leesluikjes’ 
ontwikkeld. Dat zijn online leesactiviteiten in 
de vorm van een zomerse adventskalender. 
Elke vakantiedag kunnen kinderen online een 
luikje openen waarachter verschillende 
activiteiten en leesspelletjes kunnen worden 
gedaan. U kunt deze leesluikjes vanaf 7 juli 
vinden op www.zwijsen.nl/zomerlezen.  
 

 
 



 

Hoofdgebouw Dependance Peuterspeelzaal 
010-482.04.63 010-479.40.58 06-38.30.95.16 
 

 
 
Belangrijke data 
09.07: Rapporten groep 3 tot en met 8 mee 
10.07:  Afscheidsavond groep 8 
12.07: Laatste schooldag 
13.07:  Alle kinderen vrij! 
 


