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Belangrijke data: 

             Maandag 11 juli:        Optreden schoolband en muziek en bewegen. 

          Donderdag 14 juli:        Ouderbedankmiddag. 

 Woensdag 20 juli: Musical groep 8. 

 Donderdag 21 juli: Uitzwaaien groep 8. 

 Vrijdag 22 juli: Laatste schooldag, 12.00 uur uit. 

Vergaderingen en belangrijke data 

8 juli 2016 

 Uitnodigingen: 

   Optreden schoolband en muziek en bewegen: 

   Maandag 11 juli in de hal van school van 15.30—16.00 uur is iedereen  van 

   harte welkom om te komen kijken naar de eindpresentatie van de kinderen van  

   groep 2 en 3 onder begeleiding van juf Femke, samen met onze schoolband 

   onder begeleiding van meester Paul. 

    

    

 

    

    

   Ouder bedankmiddag: 

   Komende donderdag 14 juli is de ouder bedankmiddag van 15.30-16.30 uur. 

   Alle ouders die het afgelopen jaar iets voor onze school hebben gedaan, zijn  

   dan van harte welkom.          

   We zorgen dan voor een kopje koffie/thee met iets lekkers. 

   Het is dus ‘s middags en niet, zoals op de kalender staat ‘s avonds. 

   Voor kinderopvang wordt gezorgd. Tot dan! 

   Contactgegevens 



Hallo allemaal,  

 

Ik wil even iedereen mededelen dat ik mijn diploma behaald heb en nu echt een juf ben!!  

Dit was mij natuurlijk nooit gelukt zonder de lieve kinderen van groep 6, mijn mentor meneer Paolo en de col-
lega´s hier op school die mij veel geholpen hebben. BEDANKT ALLEMAAL!  

Volgende week vrijdag is mijn laatste dag op school en zal ik in de middag afscheid nemen van groep 6. 

Ik hoop jullie in de toekomst zeker nog tegen te komen.  

 

Groetjes,  

Merve  

Wil iedereen die nog Overstap materialen thuis heeft deze zo spoedig mogelijk inleveren bij juf Taddy of 
juf Miranda. 

 

Bureau Leerplicht zal op woensdag 20 , donderdag 21 juli en maandag 05 september 2016 controleren op 
luxe verzuim. 

Er is sprake van luxe verzuim als ouders/verzorgers hun kinderen mee op vakantie nemen zonder 
toestemming van de schooldirecteur. 

Alle kinderen die op voorgenoemde dagen ziek gemeld worden of zonder reden afwezig zijn, worden 
gemeld bij Bureau leerplicht. 

Het kan zijn dat de leerplichtambtenaar die dag op huisbezoek komt. 

Indien uw kind niet op het adres aangetroffen wordt ontvangt u een kaart in de bus met een oproep bij 
Bureau Leerplicht. 

In dat geval zal er mogelijk een proces-verbaal worden opgemaakt. 

Groep 3a juf Taddy en groep 3b juf Miranda 

Controle leerplicht 
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Groep 6 meneer Paolo 



 

 

 

Een kijkje op de BSO: 
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Het is vandaag woensdag en de kinderen hebben vakantie! We eten fruit en drinken 

wat om daarna naar de markt te gaan in het Winkelcentrum. Het is erg gezellig en we 

zien heel veel lekkere dingen. We kijken of iedereen de namen van de verschillende 

groente en fruitsoorten kent. Dat lukt hartstikke goed! Nadat we allerlei verse groente 

hebben gekocht wandelen we terug naar het kinderplein aan de Pachtakker. Van alle 

ingrediënten maken we verse groente soep. Al snel is het tijd voor de boterham en 

proeven we de groente soep. 

Na het eten mogen we een film kijken….de Minions, die is zo cool! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die middag gaan we ook nog een  graffiti schilderij spuiten voor het Vaderdag cadeau. 

We eten nog een cracker en drinken wat en dan is het al tijd om naar huis te gaan. De 

schilderijen gaan uiteraard mee naar huis. Dit was een dagje op de BSO en u bent van 

Harte Welkom om zelf eens een kijkje te komen nemen.  

Korein Kinderplein Pachtakker 0402414471 

 


