
Slotfeest 1 juli 

Trefwoord 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
vr 10 juni:  Studiedag » alle kinderen zijn vrij 
ma 13 juni:  20.00: Ouderraad 
di 14 juni:  Groep 6: Polder-doeproject 
di 14 juni:  Groepen 7: Bijenles 
di 14 juni:  20.00: Medezeggenschapsraad 
ma 20 juni:  Groepen 4: Theatervoorstelling in Utrecht 
ma 20 juni:  19.00-21.00: Schoonmaakavond 
vr 24 juni:  Tweede rapport 
ma 27 en di 28 juni: Oudergesprekken 
vr 1 juli:  19.00-21.00: Slotfeest 
di 5 juli:  Afscheid groep 8 
vr 8 juli:  12.00 uur: begin zomervakantie 

 
 
 

 
Volgende week beginnen we met een nieuw thema: Wie ben ik? 
Inhoud: Wie ben je? Identiteit, jezelf kennen en accepteren; jezelf tot de orde roepen. 
Bijbelverhalen groepen 1 t/m 4: 
Jona wil dit niet (Jona 1, 1-2); Jona doet het niet (Jona 1, 2-3).  
Bijbelverhalen groepen 5 t/m 8:: 
Op reis (Jona 1, 1-3); Storm (Jona 1, 4-16). 
 

 
 
 

Van de commissie die het slotfeest organiseert ontving ik het volgende 
bericht: 
Heeft u 1 juli vanaf 19.00 uur alvast vrijgehouden in de agenda? We zijn 
al weer druk bezig om veel leuks te regelen voor het slotfeest! 

Dit jaar houden we een Fancy-Fair met een knipoog naar de kermis. We hebben veel leuke 
dingen bedacht: o.a. een spookhuis, spijkerbroek hangen, doel schieten, handlezen door tante 
Ans en natuurlijk een Rad van Fortuin met leuke prijzen. Tevens hebben we dit jaar een 
liveband kunnen regelen!  En natuurlijk is er weer voor iedereen een lekker hapje en 
voldoende te drinken. 
Een aantal activiteiten gaan geld (muntjes) kosten.  De opbrengst van deze Fancy-Fair gaan we 
gebruiken om meer Chromebooks voor in de klas aan te schaffen. We hebben er nu een stuk of 
4 per groep beschikbaar, maar we zouden er graag meer willen aanschaffen, zodat we (nog) 
beter kunnen inspelen op de ICT-ontwikkelingen binnen het onderwijs. En let op: groep 8 zal 

op deze Fancy-Fair met een eigen kraam staan. Zij houden een 
uitverkoop van hun webshopspullen. Hun opbrengst komt ten goede aan 
Stichting Semmy.  
Heeft u toevallig nog een goed idee, of kent u iemand die wil 
sponsoren (bijvoorbeeld leuke prijzen voor het Rad van Fortuin) of wat 
dan ook, laat het ons dan weten via w.vanwijk@amalia-astro.nl. 
Wij hebben er weer zin in……..Jullie ook?! 
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Schoonmaakavond 

Geboren 

Geslaagde ontruimingsoefening 
 

 

U hebt het wellicht van uw kind vernomen: Vanochtend deden we weer 
eens een ontruimingsoefening. Zo één of twee keer per jaar is het een 
goed gebruik om dit te ervaren. En iedere keer leren we weer nieuwe 
dingen om het de volgende keer nog vlekkelozer te laten verlopen. We 
constateerden dat alle groepen heel gedisciplineerd naar buiten liepen. En bovendien heel snel, want in ruim 2,5 
minuut stond de hele school buiten en was er echt niemand achtergebleven! 

 

 

 
 
 
 

U had vast de datum al genoteerd van de jaarlijkse schoonmaakavond: 
maandag 20 juni a.s.! Dus dat schiet al weer op. Tussen 19.00 en 21.00 
uur bent u van harte welkom om in het lokaal van uw kind en/of in 
een algemene ruimte te komen helpen. Alvast bedankt! 
 
 

 
 

 
 
 

Niké van Gelder (groep 1/2-B) heeft er sinds afgelopen maandag een broertje bij! 
Zijn naam is Ties! 
Op deze plek feliciteren we Niké, haar broertje Dex en natuurlijk haar ouders met 
de geboorte van deze nieuwe wereldburger. Heel veel geluk en gezondheid met 
hem! 
 
 
Met vriendelijke groet  
en alvast een heel fijn weekend gewenst,    
Jacques van der Vlies 	  
	  

	  

	  


