Juni 2016
 Vorige week woensdag vertrokken 54 kinderen en enkele begeleiders naar Oisterwijk voor het
schoolkamp van de groepen 8AB en vrijdagavond keerden ze moe maar voldaan terug van
drie prachtige dagen. Het weer was goed, de sfeer uitstekend en de begeleiding was top! De
komende weken zullen de
leerlingen van groep 8 hun
afscheidsmusicals opvoeren voor
onze kinderen en voor hun ouders.
We wensen onze oudste leerlingen
nog twee mooie weken toe en veel
succes in het voortgezet onderwijs!
De broden die waren overgebleven
van het schoolkamp mochten de
kleuters aan de eendjes voeren. In
het gras vonden de kinderen enkele
veren van vogels, die de trotse
vinders even aan de fotograaf
wilden laten zien.
 We willen de schoonmaakouders hierbij bedanken voor hun hulp bij de schoonmaak in de
afgelopen weken. Vorige week waren er 40 ouders actief en deze week waren er zelfs 50
ouders betrokken bij de schoonmaak!
 We feliciteren juffrouw Annemarie, die de afgelopen week de gelukkige moeder is geworden
van een dochtertje dat luistert naar de naam Amy. Juffrouw Anna is in blijde verwachting en
gaat in december met zwangerschapsverlof. We hebben
daarom de reeds geplande klassenbezetting van groep 4A
veranderd. Afra en Annemarie worden de nieuwe
leerkrachten van deze groep waarbij Annemarie tijdelijk
wordt vervangen door juffrouw Amanda.
 Op vrijdag10 juni nam meester Dick na 44 jaar afscheid
van onze school. Het was een prachtige dag met lovende
woorden, gezellige liedjes en mooie cadeaus. Na de druk
bezochte afscheidsreceptie werd de dag besloten met een
heerlijk etentje in restaurant de Pompadour. De eerste vrije
weken zijn meester Dick goed bevallen maar gelukkig
komt hij af en toe nog even langs om sfeer te proeven en
nog wat dingen te bespreken en te regelen.
 De scholen in Volendam hebben een extra krediet gekregen
uit de impulsgelden van de SKOV om de kwaliteit van de schoolpleinen te verbeteren. Er zijn
enkele bijeenkomsten geweest, die geresulteerd hebben in een nieuwe opzet, die in het nieuwe
schooljaar zal worden besproken. Op woensdagochtend 6 juli start het schoolpleinproject
officieel met de uitreiking van een cheque op het plein, waarbij alle kinderen aanwezig zullen
zijn.

Programma laatste schoolweek 2016
Afscheidsavonden
Groep 8A: dinsdag 5 juli: Musical: Een bende in de bovenbouw
Groep 8B: dinsdag 12 juli Musical: The Jackpot
Programma
19.30 uur:
20.00 uur:
21.15 uur:
23.00 uur:
23.30 uur:

Koffie voor de ouders
Afscheidsmusical
Gezellig samenzijn voor de ouders
Disco voor de kinderen
Terugblik in woord en beeld
Afscheid

Woensdag 13 juli
Groepen 1 / 2
Groepen 3 / 4
Groepen 5 / 6
Groep 7 / 8

Monkeytown
Dierengeluidenspel in park
Speurtocht Volendam
Sleutelspel

Donderdag 14 juli
Groepen 1 / 2
Groepen 3 / 4
Groepen 5 / 6
Groep 7/8

“De-kijk-eens-wat-ik-kan-show”
Waterballet of poppenkastvoorstelling
Bezoek aan Artis
Speeltuin + kinderboerderij Purmerend
Voetbalgolf / Zwembad

Vrijdag 15 juli
Groepen 1 / 2
Groepen 3 / 4
Groepen 5 / 6
Groep 7

Speeltuin + Pannekoeken eten
“De-kijk-eens-wat-ik-kan-show”
Monkey Town
Spellencircuit + afsluiting in klas

Op vrijdag 15 juli duurt het programma tot 12.00 uur en hebben de kinderen ’s middags vrij.
We wensen iedereen een mooie zomervakantie!
CM.Schilder

