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Wat staat er in juli 2018 op het programma:

Juli:
6-7:
9-7:
10-7:
11-7:
12-7:
17-7:

19-7;
20-7:
20-7:
21-7:

rapporten mee
overdracht nieuwe kinderraad
de kinderen van de Holsthoek komen een ochtend op visite in de onderbouw
laatste biebdag
groep 8 slaapt op school
overvliegen groep 4 om 8.30 uur
schoonmaak spullen en kasten onderbouw lokaal
juf Lotte dit schooljaar voor het laatst
juf Dienke is voor het laatst
meester Henk is voor het laatst
laatste schooldag, kinderen om 12.00 uur vrij.
LOTTE en MARTIJN trouwen!

!
22 juli t/m 2 september: ZOMERVAKANTIE

Van Rita:
Lieve ouders, dit is alweer het laatste Dijkoverzicht van dit schooljaar. De tijd gaat (te) snel!!
Het afgelopen jaar hebben vele ouders geholpen en zich druk gemaakt voor onze school.
Wat zijn we blij met jullie, ouders. Zonder jullie was het minder leuk geweest en was het
allemaal niet zo goed gelukt. Dank jullie hartelijk namens ons allemaal:
Alle ouders, die hoe dan ook en wat dan ook voor de school hebben gedaan
Leesouders
Vervoersouders
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Tuingroep ouders (en wat ziet de heg er weer prachtig uit)
Verkeersouder
Pleinwacht-regelouders en pleinwachtouders
Leesouders
Kerst knutselouders
Organiseren van feesten-ouders
Ramen was-ouders
Hulp voor de sportdagen-ouders
School-was-ouder
Meefietsouders
Vervoersouders
Hoofdluisouders
Plein-schoonmaak-ouders
Bloemenactie-ouders
OR- en MR-ouders
Avond-4-daagse-regel-ouders
Reparatie-ouders
Bieb-ouders
Meedenk-ouders
…………………………………………………
ALLE OUDERS, DIE HANDEN EN VOETEN AAN ONZE SCHOOL HEBBEN GEGEVEN,
WILLEN WE HEEL HARTELIJK BEDANKEN VOOR DE HULP.
BLOEMENACTIE…wist u al, dat de bloemenactie dit jaar maar liefst een bedrag € 2053,58
heeft opgeleverd? GEWELDIG!!!

Nieuwtjes groep 1-2-3-4:
-

-

-

Vanavond musical……SPANNEND. We wensen groep 5,6,7en 8 veel succes en
vooral plezier.
Het komende schooljaar gaan we op school Stijn, Justin, Sem en Mike erg missen.
We hopen dat jullie op de volgende school een erg fijne tijd zullen hebben en voor de
toekomst heel veel succes. De onderbouw hoopt ook, dat jullie nog vaak bij ons terug
zullen komen om te vertellen over jullie nieuwe ervaringen.
In onze klas gaan we Anouk, Mathijs, Harmen en Bram erg missen. Gelukkig zijn zij
nog niet van school en we hopen, dat zij het komende jaar af en toe eens zullen
komen voorlezen bij ons!! Heel veel plezier in de bovenbouw bij Lotte en
(alweer????) Caroline.
De laatste weken, wat zullen we uitrusten en bijtanken.
En wat zullen we lekker van de vakantie genieten.
AAN ALLE MENSEN:
DE ONDERBOUW WENSTJULLIE ALLEN EEN ONGELOFELIJK FIJNE TIJD EN
TOT 3 SEPTEMBER.

Kinderraad:
Het komende schooljaar hebben we een democratisch gekozen, nieuwe KINDERRAAD:
Welkom in deze raad
- Marjolein, Mathijs, Femke en Ilse.
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Nieuwtjes groep 5-6-7-8:
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En dan natuurlijk de jarigen:
In juli zijn jarig:
4 juli:
10 juli:
13 juli:
19 juli:
26 juli:
30 juli:

Sem Alberts
Lynn Pannekoek
Harmen Lammers
Anouk Alberts
Noa en Bart Bijsterbosch
Anna Rolvink

In augustus zijn jarig:
29 augustus:

Liliana Klar
Van harte gefeliciteerd!
En we wensen je natuurlijk een heel fijne dag!
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