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Datum

Activiteit

Ma. 1 juni
Di. 2 juni
Ma. 8 juni
Woe. 10 juni

2e Pinksterdag
Groepsfoto groep 8
OR vergadering
*Inloop CJG 8.00-9.00 uur
*MR vergadering
Nieuwsbrief
Kennismakingsmiddag Stad &
Esch groep 8
GMR vergadering
*Vergadering leerlingenraad
*2e rapport mee
Oud papier
*Nieuwsbrief
*Feest Oosteinde (t/m 28 juni)
*schoolreis groep 1 t/m 4
*première musical ‘De
feestplaneet’
Afscheid groep 8
-’s ochtends: spelletjes
-’s middags: uitje
-’s avonds: BBQ (o.i.d.)
12.00 uur zomervakantie

Vrij. 12 juni
Woe. 17 juni
Do. 18 juni
Vrij. 19 juni
Zat. 20 juni
Vrij. 26 juni
di. 30 juni

Woe. 1 juli

Vrij. 3 juli

Een aantal activiteiten gaan niet door. In de
kalender zijn deze activiteiten doorgestreept.

Kennismakingsmiddag Stad & Esch
De kennismakingsmiddag van Stad & Esch van
woensdag 17 juni gaat niet door. Dit wordt verplaatst
naar de laatste schoolweek. Welke kinderen
wanneer worden verwacht
wordt volgende week
bekend. Ouders worden
door Stad & Esch op de
hoogte gebracht.
Musical groep 7-8
Ondanks alle
maatregelen kunnen
we de musical door
laten gaan! Voor onze
en jullie veiligheid doen
we dat dit jaar d.m.v.
het maken van een
‘musicalfilm’. De
première van de film is dinsdag 30 juni. Hoe we hier
invulling aan gaan geven, laten we jullie nog weten.
Afscheid groep 8
Het afscheid van
groep 8 staat gepland
op woensdag 1 juli.
Groep 8 is deze week
op school al bezig
geweest met het
opzoeken van
spelletjes/activiteiten
die ze met groep 1 t/m 7 willen doen. In dit geval was
het wel praktisch dat groep 7 er niet tegelijk was met
groep 8
Er zijn al heel wat spelletjes bedacht; ook wordt er
goed rekening gehouden met een ‘Corona-proof’
programma. Ook hebben de kinderen alvast
nagedacht over een uitje woensdagmiddag 1 juli.
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