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Agenda
-

Woensdag 5 juli: Afscheidsfeest onder schooltijd
van meneer Erik Steegmans voor de kinderen
Vrijdag 7 juli: Afscheidsreceptie Erik Steegmans
van16:30 uur tot 18:30 uur

-

ZONDAG 9 juli, GEZINSVIERING:
Thema: vakantie. Jullie komen toch
ook! Aanvang 10:00 uur in onze kerk.
M.m.v. ons eigen schoolkoor ‘Eigen-Wijs’

-

Dinsdag 11 juli: Slotviering aanvang 09:00 uur in
de Willibrorduskerk. Thema: herinneringen
Woensdag 12 juli: Musical groep 8
Vrijdag 14 juli om 11:45 uur krijgen we…..

-

De groepsverdeling voor het volgend schooljaar
ziet er als volgt uit:
groep 1

: juffrouw Trudy Gunst en juffrouw
Ine Peeters
groep 2
: juffrouw Jolanda Gouweleeuw en
juffrouw Ine Peeters
groep 3
: juffrouw Susanne Boontje
groep 4
: juffrouw Erica Ruben en juffrouw
Melissa Steenblok
groep 5
:juffrouw Milly Leerentveld en
juffrouw Lenneke de Graaf
groep 6/7 : juffrouw Gerda Buijsse en meneer
Niels Mulder
groep 7/8 : meneer Joost Demmers
De leerkrachten die als eerste achter de groepen
vermeld staan, zijn volgend schooljaar
eindverantwoordelijk.
De groepsindeling van de groepen 1 en 2 krijgen
de desbetreffende ouders in een apart schrijven
mee.

ZOMERVAKANTIE

Met vriendelijke groet,
-

Maandag 28 augustus EERSTE SCHOOLDAG
Woensdag 27 september: Prismadag. Alle
kinderen zijn deze dag vrij

H.A.C. Steegmans
directeur

Beste ouders/verzorgers,
Beste ouders/verzorgers,
Op dinsdag 11 juli organiseren wij, in de kerk, onze
jaarlijkse ‘afscheidsviering van het schooljaar’.
De viering start om 9.00 uur en u bent hierbij van harte
welkom.
Daarnaast nodigen wij u, na deze viering, graag uit voor
een bakje koffie/ thee in onze gemeenschappelijke ruimte
op school.
Hiermee willen wij onze dank uitdrukken voor alle
betrokkenheid, hulp die u als ouders/ verzorgers het
afgelopen schooljaar hebt getoond; in welke vorm dan
ook.
Nogmaals onze hartelijke dank en tot dinsdag 11 juli!

Soms komen mailtjes, die wij versturen via
Parnassys, niet aan, omdat bij de ontvangers hun
mailbox vol zit en Parnassys er dan een blokkade
op zet.
Het blijkt nu, na navraag, dat die blokkade er op
blijft zitten totdat wij vragen deze weer op te
heffen.
Wij willen u vragen om regelmatig uw mailbox op
te schonen zodat dit probleem zich zo min
mogelijk voordoet.
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