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Ons dat hetr niet mwerkte, hadden wij
vanmorgen een heel gezellige openi
ng van
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het
Laatste schooldag 7 juli aanstaande
Het jaar is weer omgevlogen! Nog twee weken en dan begint
de zomervakantie.
De ouderraad is al druk bezig om van de laatste schooldag een
waar feest te maken.
Wat er allemaal gaat gebeuren verklappen we uiteraard niet

Agenda
Komende week
3 juli
4 juli
5 juli
7 juli

Schoonmaakavond kleuters
Muscial groep 8
Rapport mee
Afscheid groep 8
Vakantie begint om 12.15 uur

Belangrijke data
23 augustus
School start weer

De kinderen hoeven op 7 juli geen pauzehapje en drinken mee
te nemen.
Wij zouden het erg leuk vinden als u als ouder/verzorger,
samen met ons allen, groep 8 komt uitzwaaien. Wij zullen dit
om 12:00 uur doen.
Zien we u dan?
de ouderraad

Kleuterspeelgoed

Jarigen
3 juli
4 juli
5 juli
6 juli
7 juli
8 juli

Elfje (11 jaar)
Fabiënne (7 jaar)
Yassine (11 jaar)
Zakaria (10 jaar)
Quinn (11 jaar)
Naomi (5 jaar)

Gisteren hebben alle kleuters spullen mee naar huis gekregen
om schoon te maken. Maandagavond wordt de rest van de
klassen schoon gemaakt.
gr. 7
gr. 3
gr. 7
gr. 5
gr. 7
gr. 1-2 oranje

Van harte gefeliciteerd

Wij hebben niet direct alle spullen terug hebben en omdat wij
enkele materialen schoon willen houden mogen de kinderen
op MAANDAG, WOENSDAG EN DONDERDAG speelgoed van
huis mee nemen.
Dinsdag hebben wij feest van alle juffen en vrijdag hebben wij
nog een leuke laatste ochtend voor de vakantie.
Ieder die al heeft schoon gemaakt of nog komt schoonmaken
willen wij heel erg bedanken. Fijn dat ieder zo zijn steentje
bijdraagt aan een schone klas.
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Dankwoord juf Marijke
In een zee van bloemen, cadeautjes, kaartjes en door kinderen
gemaakte werkjes en tekeningen zit ik na te genieten van een
schitterend afscheidsfeest. De voorpret begon een paar
weken geleden al met stukjes in de krant. En toen ik op een
vrijdagmiddag onverwacht even de klas inliep, schrokken alle
kinderen heel erg. Juf Marie-José stamelde: we zitten juist over
… eh… Vaderdag te praten! Toen ben ik maar snel weer
weggelopen.
En dan nu over de dag zelf. ’s Morgens vroeg werd er bij mij
thuis een heerlijk ontbijt bezorgd. Om 9 uur ging de deurbel.
Daar stond heel groep 3 te zingen met muziekinstrumentjes en
werden er steeds rozenblaadjes om ons heen gestrooid. Ik
mocht met Harm in de Juniswagen gaan zitten en de kinderen
liepen er achteraan, samen met mijn twee zussen, op weg naar
school. Op de speelplaats stonden alle andere kinderen van de
school klaar en mochten we onder erebogen door lopen. De
hele school zong een mooi lied onder de bezielende leiding van
meester Wied met zijn gitaar. Na een welkomstpraatje door juf
Chanine, mochten we alle klassen langs. In iedere klas was een
leuke verrassing: een lied, een dans, een gedicht, een brief,
een leuk praatje. Na de lunch was er op de speelplaats een
fantastisch muzikaal optreden door groep 3 voor de hele
school. Alle groepen hadden een ijsje verdiend. Ondertussen
begon de afscheidsreceptie in een mooi versierde kuil, met
foto’s van de afgelopen 40 jaar. Er werden mooie
herinneringen gedeeld en hartelijke woorden gesproken.
Daarna gingen de meesters en juffen op tandems een
speurtocht maken. Onderweg kregen we een ijsje en een
drankje. ’s Avonds kwamen er ook nog veel oud-collega’s en
we kregen we een heerlijk diner. Er werden leuke praatjes
gehouden en mooie liedjes gezongen. Moe maar voldaan,
liepen we daarna weer naar huis. We konden het spoor van de
rozenblaadjes volgen om weer zonder te verdwalen thuis te
komen. Ik wil alle kinderen, ouders en collega’s hartelijk
bedanken voor dit prachtige afscheidsfeest. Het overtrof mijn
stoutste verwachtingen!
Juf Marijke

Kijkje in de Keuken
Voor het nieuwe schooljaar willen wij in september weer een
Kijkje in de Keuken organiseren. Hierbij vindt u alvast de data
zodat u er rekening mee kan houden in de agenda.
Groep 1-2 geel dond. 14 sept.
Groep 1-2 rood woe. 13 sept.
Groep 3
dond. 7 sept.
Groep 4
woe. 6 sept.
Groep 5
maan. 11 sept.
Groep 6
dins. 5 sept.
Groep 7
woe. 13 sept.
Groep 8
vrij. 8 sept.
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Wie gaat waar heen van groep 8??
Ashram College Alphen aan den Rijn
Josje van der Kooij
Sonja Bennink
Groene Hart College Alphen aan den Rijn
Ahmed Mohamed
Max Bakker
Youssra Bouzlafa
Iris Burggraaff
Ilse Duthler
Jesse Glismeijer
Chris Groenendijk
Marc Jacobs
Laura Twaalfhoven
Tara Verhoef
Mara Verschut

Kalsbeek College Woerden
Thomas van Diemen
Khadija El Bouhassani
Floor Jolink

Wellantcollege Boskoop
Martyna Grzelak
Wellantcollege Alphen
Emily van Vliet
Minkema College Woerden
Edgar van Bemmel
Coornhert Gymnasium Gouda
Storm van Dijk
GSG Leo Vroman
Bouke Schaap

Natuurlijk wensen wij alle ’voortgezetters’ heel veel
succes en heel veel plezier op hun nieuwe school.

