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Agenda in juli
12 juli
18 juli
19 juli
19 juli
20 juli
21 juli t/m 3 sept.

Studiedag, alle kinderen vrij
Musical groep 8
10.45 uur wisselochtend
uitzwaaien groep 8
Laatste schooldag
Zomervakantie

Laatste weken
De laatste weken van het schooljaar zijn weer aangebroken en groep 8 is druk bezig met het
repeteren van de musical. Maar zover is het nog niet. Deze week hebben de leerkrachten op
woensdag nog een studiedag, ter voorbereiding op volgend schooljaar en hebben alle
leerlingen vrij. Dan wordt op dinsdag 18 juli de eerste uitvoering van de musical gehouden
voor de leerlingen van de school en in de avond voor de ouders en familieleden van de
leerlingen van groep 8. We hopen natuurlijk weer een mooie voorstelling te zien!

Door-schuif-ochtend en uitzwaaien
Op woensdag 19 juli gaan de leerlingen na de pauze om 10.30 niet naar hun eigen groep,
maar naar de groep waar ze volgend jaar zullen zitten. De leerlingen schuiven dus door. Ook
andere leerlingen en kleuters die na de zomervakantie zullen starten op ’t Carrousel zijn
uitgenodigd tijdens deze doorschuifochtend. Zo kunnen de leerlingen alvast kennismaken
met de nieuwe leerkracht en een klein beetje wennen in de nieuwe groep. Om 11.45 gaan
alle leerlingen weer naar hun huidige groep toe.
In de middag om 13.30 zullen we de leerlingen van groep 8 uitzwaaien en ook meester Wim
zal door de erehaag van kinderen lopen om afscheid te nemen.

Laatste schooldag
De laatste schooldag is op donderdag 20 juli. In de ochtend
zullen de kinderen hun spullen en de klas opruimen. In de
middag hebben we een talentenshow om het schooljaar af
te sluiten. Op vrijdag 21 juli zijn alle kinderen vrij en start de
zomervakantie. Wij wensen iedereen alvast een hele fijne
vakantie toe.

Schoolzwemmen
Afgelopen schooljaar hebben 59 leerlingen mee gedaan met schoolzwemmen. In februari en
april hebben al een aantal leerlingen afgezwommen en morgen mogen weer 26 leerlingen
afzwemmen voor een diploma. Het schoolzwemmen mag dus wel een groot succes
genoemd worden. We zijn dan ook blij om mee te kunnen delen dat we volgend jaar verder
zullen gaan met schoolzwemmen. Het streven is om de eerste zwemles meteen op 5
september te hebben, maar hiervoor hebben we wel hulpouders nodig. Kunt u op dinsdag
van 12.20 tot 14.00 (structureel of incidenteel) een handje helpen, geef dit dan door aan juf
Maaike of de directie.

Excuses
In de vorige nieuwsbrief heb ik aangegeven dat meester Wim met pensioen gaat en dat we
drie nieuwe leerkrachten bij ons op school krijgen (juf Nella (1/2A), meester Edwin (6), juf
Monique (7). Helaas was ik vergeten te noemen dat meester Jos van groep 1/2A en juf
Bianca uit groep 6/7 volgend jaar niet meer bij ons op school werkzaam zullen zijn. Mijn
excuses hiervoor. Zij waren tijdelijk bij ons op school geplaatst. Meester Jos gaat naar een
gezellige kleine school in Middelie en juf Bianca gaat in Amsterdam werken. Wij wensen hun
beide veel succes op hun nieuwe werkplek.

Beste ouders van muziekspelende kinderen
Ook in het afgelopen schooljaar heeft Muziekschool Waterland weer de instrumentale
lessen onder schooltijd verzorgd in alle basisscholen in de regio Waterland. Dat zijn
meer dan 60 scholen! Heeft uw kind genoten van de lessen en met veel plezier op een
instrument gespeeld? Wil daar graag mee verder? Dat kan! Muziekschool Waterland
biedt speciale vervolglessen aan, die aansluiten op wat de kinderen in de muzieklessen
onder schooltijd hebben geleerd..
- De kinderen leren en oefenen om hun instrument beter te bespelen. En er
worden nieuwe liedjes en arrangementen geleerd.
- De lessen worden naschools gegeven op de school van uw kind of op een school
in de buurt.
- De lestijden sluiten aan op de schooltijden.
- De cursussen bestaan uit 15 lessen en worden gegeven in groepsverband per
instrument, aan groepjes van 4 tot 9 leerlingen.

-

De gemeente subsidieert een groot deel van het lesgeld
Er wordt van u een financiële bijdrage gevraagd van € 50 per kind.
U kunt een instrument huren voor de duur van de cursus à € 10.

U kunt uw kind alvast aanmelden. Bij het indelen van de lessen per instrument wordt
gekeken van welke scholen de meeste aanmeldingen komen. Dan vragen we de school of
de muziekdocenten van Muziekschool Waterland daar ook de naschoolse vervolglessen
mogen geven.
Voor meer informatie en aanmelden gaat u naar de website van Muziekschool
Waterland via deze link:
naschoolse vervolglessen instrumentaal
of
www.muziekschoolwaterland.nl
of stuur een mail aan info@muziekschoolwaterland.nl met vermelding van
- Naam van uw kind
- School van uw kind
- Instrument dat uw kind bespeelt
u moet u kind dan wel nog na de zomervakantie inschrijven voordat het aan de lessen
kan meedoen.
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