
 

 

 

 

 

 

 

 
vr 30 juni:   18.30-21.00: Slotfeest  

ma 3 juli:   Groep 3 excursie Dierenpark Amersfoort 

ma 3 juli:   Groepen 5 en 6 excursie Zuiderzeemuseum 

ma 3 juli:   Groep 7 excursie Rijksmuseum 

ma 3 juli:   Groep 8 excursie Walibi  

di 4 juli:   Afscheidsavond groepen 8 

vr 7 juli:   12.00: Begin zomervakantie  

ma 21 augustus:  Eerste schooldag schooljaar 2017/2018 

 

 

 

Volgende week beginnen we met een nieuw thema: Huis. 

Inhoud: Het huis als beeld voor het leven. Over bescherming, openheid, privacy en 

gemeenschap. De bijbelverhalen van volgende week: 

Groepen 1 t/m 4: Twee huizen (Matteüs 7, 24-27). 

Groepen 5 en 6: Jezus eet bij een farizeeër (Lucas 14, 1-14); Vrede maken (Jesaja 2) 

Groepen 7 en 8: Samen eten (Lucas 14, 1-14); Vrede maken (Jesaja 2, 2-5). 

 

 

 

Morgen gaan we het beleven: het jaarlijkse slotfeest! Vorige week vrijdag is de 

uitnodiging meegegeven. Hopelijk heeft u deze ontvangen en weet u dus dat we u met 

de kinderen om 18.30 uur bij het schoolplein verwachten. 

We noemen nog wel even de vaste afspraken bij het slotfeest: 

* U houdt als ouders toezicht op uw eigen kind(eren), want de leerkrachten zijn ingeschakeld bij de 

activiteiten. 

* De kinderen komen met hun ouder(s) naar het slotfeest en dus niet alleen. 

 

Het was slim dat al aardig wat ouders gebruik maakten van de mogelijkheid om van tevoren muntjes te 

kopen. Dan hoef je morgen niet in de rij te staan. 

 

Nu maar hopen dat het morgen droog blijft! Veel plezier allemaal! 

 

Op dinsdag 4 juli a.s. nemen we afscheid 

van onze achtste groepers! Ze bieden ons daarom op die dag de musical 

‘Groep 8 achter de tralies’ aan. Nadat we ze ’s morgens om 8.30 uur 

de school uitgegooid hebben, treden ze ’s middags in de Amerpoort op 

voor de groepen 3 t/m 7. Wellicht hebt u zich opgegeven als chauffeur (groepen 3 en 4) of fietsbegeleiding 

(groepen 5, 6 en 7). We gaan ervan uit dat de kinderen om 14.45 uur weer terug zijn bij school. 

’s Avonds is de officiële afscheidsavond voor hun ouders en genodigden. Ook dat vindt plaats in de 

theaterzaal van de Amerpoort. 
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Morgen Slotfeest! 

Afscheid groep 8 



 

 

 

Na de zomervakantie vervolgen de 43 meisjes en jongens van de groepen 8 hun schoolloopbaan op 9  

verschillende scholen voor voortgezet onderwijs: 

      

- Griftland: Merijn G, Cheyenne, Ellemijn, Kim, Leonore, Anna, Nina, Hessel, Rens, David, Mich, Seth, 

Sophie en Yentl 

- Baarnsch Lyceum: Naniek, Feline, Merijn H, Ewout, Olaf, Thom, Olivier, Wessel, Juliette, Tjeerd, 

Jet, Jasper en Floortje 

- Vathorst: Mila, Rhodé, Fay, Teun en Lola 

- Waldheim: Jascha, Rijk, Marten en Sem 

- De Brink: Tycho, Pepijn en Josefien 

- Opmaat: Luca 

- Corderius: Fauve  

- Alberdingk Thijm: Emma 

- Groenhorst: Tomas 

 

We wensen hen en heel goede tijd op hun nieuwe school! 

 

 

 

 

Op woensdagochtend 5 juli a.s. schuiven de kinderen aan het eind van de ochtend alvast even door naar hun 

nieuwe groep en hun nieuwe juf/meester. Dit helpt hen om het op 21 augustus minder spannend te vinden. 

 
 
 
 

Op maandag 21 augustus a.s., de eerste schooldag na de zomervakantie, ontvangt u de 

jaarflyer met de belangrijkste informatie over het schooljaar 2017/2018. We willen u 

echter nu alvast een aantal data aan u doorgeven: 

 In de tweede schoolweek betreft het de volgende data: 

- Maandag 28 augustus: Informatieavond groepen 8 (19.00-20.00 uur) en 7 (20.00-21.00 uur) 

- Dinsdag 29 en woensdag 30 augustus: Kennismakingsgesprekken groepen 5 en 6 

- Donderdag 31 augustus: Informatieavond groepen 1/2 (19.00-20.00 uur) en 3 en 4 (20.00-21.00 uur) 

 Studiedagen onder schooltijd (dus vrije dag voor de kinderen): 

- Woensdag 24 januari, maandag 5 maart en vrijdag 15 juni 

 Studiemiddagen onder schooltijd voor leerkrachten groepen ½ (dus vrije middag kleuters): 

- Donderdag 26 oktober, maandag 19 februari en dinsdag 17 april 

 

 

 

Van sportcoördinator Irene de Jong kreeg ik een overzicht van allerlei sport- en spelevenementen in de 

zomervakantie. U vindt het als bijlage. 

 

 

Met vriendelijke groet 

en alvast een heel fijn weekend gewenst, 

Jacques van der Vlies 

Komend schooljaar 

Even wennen 

Waar gaan de achtste groepers naar toe? 

Bijlage 


