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“We zijn allemaal anders”
Op dinsdag 9 juli hebben we de
afsluiting van blok 6 van De
Vreedzame School. De leerlingenraad
is bij elkaar gekomen om een mooie
folder te maken. Daarnaast hebben zij
meegedacht over de activiteiten die we
dan hebben.
Hierbij nodigen we alle ouders uit om 9
juli om 13.15 uur naar school te komen
om te zien waaraan we hebben
gewerkt.
Schoolbibliotheek
Het schooljaar is bijna ten einde. Daarom vragen wij u alle boeken van de schoolbibliotheek
die u nog thuis heeft zo spoedig mogelijk in te leveren bij de leerkracht van uw kind of bij
Fatma. Alvast bedank.
Ouderkamer
Hieronder enkele foto’s van de laatste kind/ouder activiteiten in en rondom de
school/ouderkamer.
Ouders met Addy, onze buurtbewoonster aan de tafel. Ze komt ook op dinsdag 9 juli naar
onze school om een yoga/mindfulness te geven zowel aan de ouders als voor de kinderen
vanaf groep 5.
Met Addy

Uitje hulpouders

Bijeenkomst met vaders

AFSLUITING AVONDVIERDAAGSE 2019

Afsluitend optreden Mozakoor
Wat hebben we dit jaar een leuk muzikaal schooljaar gehad met
veel spetterende optredens, zowel binnen als buiten de school!
Daar komt nog één optreden bij:
het afsluitende optreden volgende week woensdag 10 juli om
12.15 uur.
Alle kinderen zullen dan voor de laatste keer hun zang- en
danskwaliteiten laten zien. We gaan er een feestje van maken!
Komt u ook kijken?!
Afscheid groep 8
Het afscheid nadert… Groep 8 zal ons bijna gaan verlaten.
Volgende week donderdag 11 juli is daarom de afscheidsavond van groep 8.
De afscheidsavond zal bestaan uit 3 onderdelen:
- de musical
- het officiële gedeelte met o.a. het overhandigen van de diploma’s
- de disco (alleen voor de kinderen en juffen en meesters)
De afscheidsavond zal beginnen om 18.15 uur en voor de ouders eindigen om ongeveer
20.30 uur. De disco zal om 21.30 uur afgelopen zijn.
We gaan er een mooie en onvergetelijke avond van maken, tot dan!!!
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Kopie van het rapport wordt meegegeven.
Rapportmiddag/-avond.

Afsluitingsfeest DVS
12.15 uur Afsluitend optreden Mozakoor
18.15 uur Afscheidsavond groep 8
Groep 8 vanaf vandaag vrij
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Laatste lesdag.
Alle kinderen zijn vrij.
Alle kinderen zijn vrij.

