
Afscheid groep 8 

Morgen Slotfeest / Fancy Fair! 

Trefwoord 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
vr 1 juli:  19.00-21.00: Slotfeest » Fancy Fair! 
ma 4 juli:  Groepen 4 naar Dierenpark Amersfoort 
ma 4 juli:  Groep 6 naar Zuiderzeemuseum  
di 5 juli:  Afscheid groep 8, met o.a. ’s middags hun musicaloptreden  
                                   voor de groepen 3 t/m 7 in de Amerpoort 
wo 6 juli:  Doorschuifmoment naar nieuwe groep 
vr 8 juli:  12.00 uur: begin zomervakantie   
ma 22 augustus: Eerste schooldag schooljaar 2016/2017 
 

 
 
 

Volgende week sluiten we het jaar af met een zogenaamde Slotweek. 
Bijbelverhaal groepen 1 t/m 4: Dank	  u	  wel	  (Psalm	  65)	  	  
Bijbelverhaal groepen 5 en 6: 
Inpakken	  en	  wegwezen	  (Lucas	  12,	  22-‐34)	  	  
Bijbelverhaal groepen 7 en 8: Bagage (Lucas 12, 22-34) 

	  
 
Hopelijk gaan we u met uw 
kind(eren) morgenavond tussen 

19.00 en 21.00 uur allemaal zien! In nieuwsbrief-37 vond u reeds alle informatie 
hierover, maar we herhalen nog even dat het heel handig is om geld mee te 
nemen. Daarvoor koopt u de betaalmuntjes waarmee je kan deelnemen aan 
activiteiten en eten/drinken kunt kopen. U weet nog het doel: chromebooks voor 
in de klassen.  
Heel belangrijk: 
Het is de bedoeling dat u tijdens het slotfeest toezicht houdt op uw eigen 
kind(eren)! De leerkrachten hebben allemaal een taak bij de activiteiten, dus 
iedere ouder is morgenavond verantwoordelijk voor hun zoon/dochter. De kinderen komen dus met hun ouder(s) 
naar het feest en dus niet alleen. Dat geldt ook voor de kinderen in groep 7 en 8. We duimen dat het morgen droog 
blijft! Veel plezier allemaal!  
 

Op dinsdag 5 juli a.s. 
nemen we afscheid 

van onze achtste groepers! Ze bieden ons daarom op die 
dag de musical ‘Alles Overboord!’ aan. Nadat we ze  ’s 
morgens om 8.30 uur de school uitgegooid hebben, 
treden ze ’s middags op voor de groepen 3 t/m 7. We 
gaan ervan uit dat de kinderen voor 14.45 uur weer terug 
zijn op school. Hopelijk lukt dat ook. 
’s Avonds is de officiële afscheidsavond voor hun ouders 
en genodigden. Evenals voorgaande jaren vinden de 
optredens plaats in de theaterzaal van de Amerpoort.  
Op de maandag ervoor zingt groep 8 alle musicalliedjes 
voor de drie kleutergroepen. 
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Waar gaan de achtste groepers naar toe? 

Even wennen 

Komend schooljaar 

 
 

 

Na de zomervakantie vervolgen de meisjes en jongens van groep 8 hun schoolloopbaan op 5 verschillende scholen 
voor voortgezet onderwijs: 

- Griftland:	  Bart,	  Martijn,	  Sophie,	  Rens,	  Nika,	  Finn,	  Daan	  de	  R,	  Sven,	  Dave	  en	  Sanne 

- Baarnsch Lyceum: Jasper, Maartje, David, Livai, Gijs en Daan V 

- Waldheim Mavo: Fiore, Benjamin, Jesper, Roos, Veerle, Bas en Hannah 

- Johan van Oldenbarneveldt: Bastiaan, Anouk, Frederique en Emma 

- Vathorst: Jesse 

Daarnaast maakt ook Marijn van de Graaf (vanuit groep 7) de overstap naar het voortgezet onderwijs. Hij gaat naar 
het Baarnsch Lyceum. 

We wensen deze 29 meisjes en jongens een heel goede tijd op hun nieuwe school! 

 

 
 

 
Op woensdagochtend 6 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 
vast om het op 22 augustus minder spannend te vinden. 
 

 
 
 
 

Op maandag 22 augustus a.s., de eerste schooldag na de zomervakantie, 
ontvangt u de jaarflyer met de belangrijkste informatie over het nieuwe 
schooljaar. We willen nu alvast de volgende mededelingen aan u doorgeven: 

• Op dinsdag 30 augustus a.s. organiseren we een informatieavond voor 
de groepen 1 t/m 4. 

• Op dinsdag 6 en woensdag 7 september nodigen we de ouders van de 
groepen 5 t/m 8 uit voor een kennismakingsgesprek. Het is de 
bedoeling dat de kinderen van de groepen 7 en 8 bij dit gesprek aanwezig zijn. I.p.v. een informatieavond 
krijgen de ouders van de groepen 5 t/m 8 aan het begin van het jaar van de eigen leerkracht(en) een e-mail 
met alle belangrijke informatie over het schooljaar. 

• Volgend jaar hebben we minder mogelijkheden om studiedagen onder schooltijd te plannen. Dat zal slechts 
tweemaal plaatsvinden, namelijk op donderdag 13 april en vrijdag 9 juni  2017. Daarnaast hebben de 
leerkrachten van de groepen 1/2 een studiedag van de stichting op woensdag 21 september en driemaal 
een studiemiddag onder schooltijd. We geven u daarvan ook alvast de data door: maandagmiddag 21 
november, donderdagmiddag 2 februari en dinsdagmiddag 30 mei. 

 
 
Met vriendelijke groet  
en alvast een heel fijn weekend gewenst,    
Jacques van der Vlies 	  
	  

	  


