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Agenda Juli
17 juli
18 juli
18 juli
20 juli

Musical groep 8
Kennismakingsochtend om 10.45
Uitzwaaien groep 8
Laatste schooldag

Laatste week
De laatste week van het schooljaar is weer aangebroken en groep 8 is nog druk bezig met
het repeteren van de musical. Op dinsdag 17 juli wordt 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 18 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.

Afscheid van juf Astrid, juf Letty en juf Sylvia
Deze week is de laatste week van juf Astrid, juf Letty en juf Sylvia bij ons op school. Wilt u
afscheid nemen van een of meerdere van deze juffen, dan kan dat na schooltijd om 14.00 bij hun
eigen lokaal. Er is geen apart afscheidsmoment gekozen.

Laatste schooldag
De laatste schooldag is op vrijdag 20 juli. In de ochtend
zullen de kinderen hun spullen en de klas opruimen en
hebben we een talentenshow om het schooljaar af te
sluiten. De kinderen zijn om 12.30 vrij.
Wij wensen iedereen alvast een hele fijne vakantie toe.

Zomerlezen, pak een zwerfboek mee!
Kinderen die geen boeken lezen tijdens de zomervakantie, zakken gemiddeld 1 tot 2 AVI
niveaus. Het is belangrijk dat kinderen tijdens de zomervakantie blijven lezen. Zijn er thuis
geen leuke boeken? Bij KinderzwerfboekStation ‘t Carrousel kan ieder kind een boek
uitzoeken.
Een kinderzwerfboek is een boek met een zwerfsticker op de kaft. Iedereen kan
kinderboeken uit zwerven sturen, zodat andere kinderen ze kunnen lezen. Zwerfstickers zijn
gratis aan te vragen. Een KinderzwerfboekStation is een plek waar kinderen boeken kunnen
brengen of halen om thuis te lezen. Er zijn meer dan 2.300 KinderzwerfboekStations,
allemaal te vinden op www.kinderzwerfboek.nl.

Herinnering bestelling Schoolfoto’s
Afgelopen jaar zijn alle leerlingen weer op de schoolfoto gegaan. U heeft enige tijd geleden een
kaart ontvangen met daarop de inlogcode om de schoolfoto te bestellen. Denkt u erom dat u
nog voor de zomervakantie de foto’s besteld, want na de vakantie zullen de foto’s worden
verwijdert. Mocht u uw inlogcode kwijt zijn geraakt, kunt u even contact opnemen met
info@freezeyourmoment.nl .

Oproep OR, nieuwe leden gezocht
Uw hulp helpt! De ouderraad, wellicht heeft u wel al eens van ons gehoord maar wat doen we
eigenlijk. Wij bestaan uit een groepje ouders (uit diverse groepen) die graag wat ondersteuning
bieden aan school bij verschillende activiteiten. Te denken valt aan de vieringen van Sinterklaas,
kerst e.d. Maar ook het versieren van de school en hulp bij diverse sporttoernooien zijn enkele
onderdelen waarbij de ouderraad de school en de kinderen helpt.
Helaas moeten we dit jaar afscheid nemen van een aantal ouders waardoor we voor volgend
jaar op zoek zijn naar nieuwe enthousiaste ouders. Het gaat om de volgende “vacatures”:
1. Notulist De ouderraad vergadert gemiddeld vijf keer per jaar waarbij een notulist niet kan
ontbreken. U noteert wat er besproken wordt en maakt hier een kort verslag van.
2. Penningmeester U loopt mee met de huidige penningmeester welke u wegwijs gaat maken in
de financiële wereld van de ouderraad. Hierbij kunt u denken aan een begroting voor het
schooljaar, het innen van de ouderbijdrage etcetera.
3. Verjaardags kaarten Hoe leuk is het dat uw kind met de post een verjaardagskaart krijgt
namens de school! U zorgt er het gehele schooljaar voor dat de kinderen een kaartje krijgen.
Uiteraard worden de kaarten en postzegels voor u beschikbaar gesteld!
Wilt u zich opgeven, of eerst meer informatie inwinnen kunt u mailen: bietje55.bh@gmail.com
Uiteraard bent u als ouder, zonder verplichtingen, altijd van harte welkom op onze
vergaderingen waarin er onderwerpen aan bod komen die u als ouder kan aankaarten.
Daarnaast blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen en evenementen die zich op de school
van uw kind(eren) plaatsvindt. De datums voor volgend schooljaar zullen op de website
geplaatst worden. Ik hoop van harte dat u ons komt helpen, uw hulp helpt!
Bianca Hodde
Voorzitter Ouderraad

