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Beste ouders/ verzorgers, 
 
De laatste periode van het schooljaar is alweer aangebroken. 
We gaan er een fijne periode van maken met allerlei leuke activiteiten, zoals: 

- Schoolreisje 
- Time to Shine 
- Schoolkamp groep 8 
- Afscheid van groep 8 
- Musical groep 8 
- Meester- en Juffendag 

 
Tussen al die activiteiten door zijn de kinderen ook nog hard aan het werk en zullen ze eind mei/begin juni 
een cito toets gaan maken.  
 
De keukens in alle lokalen zijn inmiddels vernieuwd en het ziet er prachtig uit! We hopen jullie snel te 
kunnen vertellen wat de planning wordt voor het nieuwe schoolplein.  
 
Alle ouders zullen te zijner tijd een uitnodiging ontvangen voor het bijwonen van de laatste dansles. 
 

Met vriendelijke groet, 
 
Beppie Vendrik 
Directeur 
 
  

Schoolreis : Di. 24-05 

Studiedag (alle leerlingen vrij) : Wo. 25-05 

Hemelvaart (alle leerlingen vrij) : Do. 26-05 en Vr. 27-05 

2e Pinksterdag (alle leerlingen vrij) : Ma. 06-06 

Time to Shine (deel 1) : Wo. 08-06 
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Time to Shine 
Binnenkort is het eindelijk weer tijd om te stralen!  
 
We gaan namelijk weer beginnen met Time to shine.  
Dit houdt in dat de leerlingen gaan optreden in de kuil.  
Iedere groep (of een deel daarvan) verzorgt een optreden.  
Daarmee laten ze zien hoe getalenteerd ze zijn! 
 
Op woensdag 8 juni zijn de leerlingen van de volgende groepen aan de beurt: 

• Saffier 

• Topaas 

• Granaat 

• Olivijn 

• Toermalijn 
Ouders/verzorgers van deze groepen zijn van harte uitgenodigd om te komen 
kijken. Om 13.30 zullen wij met de optredens beginnen. 
 
Op woensdag 29 juni zijn de leerlingen van de volgende groepen aan de beurt: 

• Tijgeroog 

• Smaragd 

• Onyx 

• Robijn 

• Aventurijn 
Dan mogen de ouders van deze groepen komen kijken. Ook dan starten de 
optredens om 13.30 uur. 
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