19 juli 2018

AGENDA
Datum
19 juli
20 juli

Activiteit
Gezamelijke afsluiting schooljaar
Laatste schooldag, kinderen om 14.00
uur vrij
Eerste schooldag

Onderwijs
Gezellige afsluiting
Ook al moeten we nog een dag naar school, we hebben
het schooljaar toch vast gezellig afgesloten. Er was een
fotopuzzeltocht door het dorp. Ook werd er in de lokalen
druk gepuzzeld door alle kinderen.

3 sept
Algemeen
Bedankt!
Het schooljaar zit er bijna weer op. We hebben een mooi
jaar gehad, waarin we o.a. gestart zijn met het koken en
allerlei leuke activiteiten hebben georganiseerd.
Een jaar waarin we ook weer mochten rekenen op
enthousiaste hulp van ouders. We doen nooit tevergeefs
een beroep op ouders en via de klassenouder is hulp
snel geregeld. We willen u daarvoor heel erg bedanken.
Dankzij uw hulp kunnen we veel organiseren. Onze
Ouderraad, Medezeggenschapsraad en
Oudercommissie zijn daarbij van onschatbare waarde.
Nu nog het afscheid van groep 8 en dan zien we elkaar
maandag 3 september weer.
We wensen u alvast een fijne vakantie met veel zon en
veel plezier.
Start van het nieuwe schooljaar
Alle kinderen hebben een kaart en een vlinder
meegekregen naar huis. We vinden het erg leuk om de
vlinder rond te laten zwerven in de vakantie en dat er
een leuke foto van de kinderen met de vlinder gemaakt
wordt.
Deze foto mogen ze meenemen op maandag 3
september of mailen naar info.bosvlinder@kitsprimair.nl
We maken van alle foto’s een mooie tentoonstelling.
Op de eerste dag na de vakantie mogen de ouders mee
naar binnen, om samen het nieuwe schooljaar in te
springen.
Data oud papier 2018-2019
Donderdag 6 september
Donderdag 18 oktober
Donderdag 29 november
Donderdag 10 januari
Donderdag 14 februari
Donderdag 04 april
Donderdag 16 mei
Donderdag 04 juli

Afscheid groep 8
Op vrijdag 20 juli nemen we afscheid van groep 8. Alle
ouders van groep 8 hebben een uitnodiging gekregen
om ook op deze dag vanaf 10.30 uur aanwezig te zijn in
het speellokaal. Met elkaar nemen we dan van elk kind
persoonlijk afscheid. We zwaaien hen uit om 12 uur, de
kinderen van groep 8 zijn dan vrij.
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Cursus AMDG
Muziekvereniging AMDG organiseert voor kinderen
vanaf ongeveer 7 jaar (groep 4 en 5) de 1-jarige
muziekcursus, MusicKids (voorheen Algemene Muzikale
Vorming -AMV-).
Deze cursus is een eerste muzikale basis en zeker aan
te bevelen voor de algemene ontwikkeling van uw kind.
De cursus zal in de derde week van september starten
en wordt gegeven door een gediplomeerde docent van
AMDG in clubgebouw ‘De Notenkraker’. Aan alle
kinderen van de groepen 4 en 5 is inmiddels ook een
formulier met informatie uitgedeeld. Voor meer
informatie en opgave kunt u contact opnemen met Gea
Schraa (0593-540633 of gea.schraa@kpnplanet.nl )

Oud papier
Datum: 6 september
M. Bregman
van der Kooi
P. Bos
J. van der Leur
Broekhuis
F. Oenema
Mocht u op deze dag verhinderd zijn dan dient u zelf
voor vervanging te zorgen. U kunt u in eerste instantie
onderling proberen te ruilen en wanneer dat echt niet
lukt iemand van de reservelijst bellen voor vervanging.
Oud papier ophalen is om 17:55 uur verzamelen bij
school en duurt tot ongeveer 21:30 uur.
Bijlagen
taalspelletjes-voor-de-vakantie.pdf
rekenspelletjes.pdf
informatieblad-ikc-de-bosvlinder-2018-2019.pdf

Nieuwe schooljaar
Het is bijna vakantie! We wensen alle kinderen een
mooie vakantie en zien iedereen graag weer op school
op maandag 3 september 2018!
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