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Wenmiddag  
Dinsdagmiddag 7 juli gaan 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 wordt het extra 
spannend. Zij zullen komend jaar op de 
dependance in groep 5 les gaan krijgen. 
De kinderen van groep 8 zijn vanaf 13.00 
uur vrij.  
 
Ouderbedankje 
Het is een bijzonder schooljaar geweest. 
Diverse activiteiten konden niet doorgaan 
waaronder de ouderbedankavond. Tijdens 
de lockdown hebben wij steun gekregen 
van alle ouders. Om u te bedanken voor 
uw inzet en betrokkenheid krijgen alle 
oudste kinderen een attentie voor u mee. 
 
Oudste kleuterfeest  
Het is al bijna zover. De oudste kleuters 
mogen na de zomervakantie naar groep 3. 
Daar leren zij lezen, rekenen en schrijven.  
Op vrijdagavond 10 juli vieren de oudste 
kleuters hun afscheid. Overdag gaan zij 
naar school tot 12.00 uur. Om 16.30 uur 
zijn zij weer welkom in hun mooiste 
kleding. Na een heerlijk diner kunnen zij 
hun dancemoves laten zien op de 
swingende muziek van een echte DJ. Om 
19.30 uur kunnen zij weer opgehaald 
worden op het plein.  
De kinderen uit groep 1 zijn op vrijdag 10 
juli vrij!  
 
 

Schoolreis 2.0 voor groep 5, 6 en 7 
Helaas geen schoolreis dit schooljaar 
vanwege de Corona. Het team van 
leerkrachten heeft een alternatief 
bedacht: de dependance wordt 
omgetoverd in een bioscoop met wel 10 
filmzalen. In de pauze krijgt iedereen iets 
lekkers te drinken en snoepen. Wil je 
comfortabel zitten? Neem een zacht 
kussen mee. De deuren gaan open om 
18.45 uur en vanaf 21.00 uur kunnen de 
kinderen weer opgehaald worden.  
 
Inleveren rapportmappen  
Binnenkort krijgen de kinderen hun 
rapport mee naar huis. Wilt u eraan 
denken de rapportmap mee naar school te 
nemen?  
 
Zomerdag peuters 
Afgelopen dinsdag hadden de peuters een 

hele leuke zomerse dag in 
plaats van het 
zomerfeest. Het thema 

laat zich raden: 
Zomer! De 
kinderen hebben genoten van de 
poppenkast, buiten hebben zij met water 
gespeeld en iedereen kreeg een heerlijk 
ijsje. De peuters hebben het verschil 
geleerd tussen warm en koud. Wat was dit 
een hele leuke dag!  
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Oudste kleuters 
De kinderen uit groep 3 hebben 
voorgelezen in hun oude kleutergroep. 
Ook hebben zij alle vragen die de kleuters 
hadden goed kunnen beantwoorden.  
 
Leesluikjes  
Nog even en het is weer zomervakantie. In 
de zomervakantie kunnen de kinderen van 
groep 1 t/m 4 op 
https://www.zwijsen.nl/in/zomervakantie 
iedere dag gratis een luikje openen met 
daarin een leuke, verrassende activiteit 
die te maken heeft met lezen: een 
spelletje, een lees-, of een 
luisterfragment. Zo blijven de kinderen 
tijdens de vakantie op een speelse manier 
bezig met verhalen, letters en lezen. 
 
Juffendag groep 3 en 4 
De juffendag voor de groepen 3 en 4 is in 

volle gang. Met behulp 
van de gymleerkrachten is 
een enorme stormbaan en 
springkussen in de 
gymzaal opgezet. Wat een  
leuke dag!

 
 
VakantieWeken 
Stichting IKVW, Interculturele Kinder 
Vakantie Weken, organiseert  
vakantiekampen voor kinderen die door 
omstandigheden niet zelf op vakantie 
kunnen. Dit tegen een minimale 
vergoeding. I.v.m. de Corona heeft IKVW 
een speciaal programma opgesteld. Voor 
meer informatie zie www.IKVW.nl . 
 
Belangrijke data 
07.07 : Wenmiddag groepen 3 t/m 7 
   Groep 8 eerder uit 
10.07 : Oudste kleuterfeest 
   Groep 1 vrij 
               Bioscoopavond groep 5 t/m 7 
13.07 : Rapporten groep 3 t/m 8 mee 
14.07   :  Afscheidsavond groep 8 
17.07   :  Laatste schooldag, iedereen om  
                12.00 uur vrij 

 
 
  
 
 
  


