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Musical en laatste schooldag
Beste ouders,
Op maandag 8 en dinsdag 9 juli houden we op school weer de jaarlijkse musical. Dit jaar wordt de
musical “De beer is los “ voor u opgevoerd. Traditiegetrouw zingt de hele school mee in de musical.
Publiek van groep 1 t/m 4 is uitgenodigd voor de maandagavond en publiek van groep 5 t/m 8 voor
de dinsdagavond. Als u kinderen heeft in onder- en bovenbouw dan heeft u de keus uit beide
avonden. De ouders van groep 8 worden op dinsdag verwacht omdat dan ook het officiële afscheid
van deze leerlingen plaatsvindt. De kinderen van groep 1 t/m 6 mogen beide avonden komen omdat
ze allemaal een lied gaan zingen. Als u de hele avond te lang vindt voor uw kind dan kunt u hem/haar
ophalen in de pauze om ongeveer 20.00 uur. Op de avond dat u er zelf niet bent maar uw kind wel,
let de leerkracht op de kinderen. De kinderen zitten vooraan bij de klasgenoten. De musical begint
om 19.00 uur, kinderen kunnen vanaf 18.30 uur geschminkt worden (dat geldt voor alle leerlingen).
Ouders, opa’s, oma’s en oudere broers en zussen zijn van harte uitgenodigd kinderen onder de 4
kunnen niet mee omdat we niet van ze kunnen verlangen dat ze zo lang stil zijn en blijven zitten.
Omdat alle kinderen meedoen mogen ze ook allemaal verkleed komen:
Groep 1 en 2 mag verkleed komen als ranger. Denk hierbij aan camouflagekleurige kleding, we
knutselen zelf een verrekijker. Als uw kind een speelgoedzaag heeft mag die ook mee. De leerlingen
van groep 3 en 4 knutselen
een masker van een beer.
Mocht uw kind kleding
hebben dat daarbij aan sluit
dan kan hij/zij dat aandoen
,maar het is niet
noodzakelijk. Groep 5 en 6
mag komen in de leukste
kleren die ze hebben, zij
knutselen in de klas iets wat
bij hun liedjes past.

Laatste schooldag
Verder is er in deze week ook de laatste schooldag op donderdag 11 juli. Het thema voor dit jaar is
“Carnaval” en het is de bedoeling dat iedereen verkleed naar school komt. We beginnen op deze dag
allemaal om half 9 (8.25 gaat de bel voor
iedereen ook voor de kleuters; er is dus
geen inlooptijd en ook staat er niks klaar op de
tafels ) en we eten pannenkoeken op school.
Om 13.00 uur gaan we de kinderen van groep 8
verzenden als postpakket naar hun nieuwe
school. Ouders zijn hierbij van harte welkom.
Om 14.00 uur zijn alle kinderen vrij en kan de
vakantie gaan beginnen.
Om met de hele school de traditie van het
pannenkoeken eten in ere te kunnen houden
hebben we mensen nodig die ze voor ons willen bakken. U , of opa, oma of een andere bekende,
kunt zich opgeven bij de leerkrachten middels bijgevoegde (afknip)strook. U krijgt pannenkoekenmix
van school, we rekenen op 2 pakken mix per bakker.
We hopen op een feestelijke laatste schoolweek!
Groeten van het team van “De Wegwijzer”

Z.O.Z.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ja hoor, ik wil best pannenkoeken bakken ,voor al die leuke kinderen van
“De Wegwijzer”, op donderdag 11 juli. De pannenkoeken mogen vanaf 11.45 tot 12.00 uur
gebracht worden.
Naam: …………………………………………………………. Groep: …
Telefoonnummer:……………………………………..

