PROGRAMMA LAATSTE SCHOOLDAG 14 juli 2017.
Voor de kleuterklassen:
Vrijdag 14 juli begint om 11.45 uur de vakantie voor de kleuters! De bso is hiervan
op de hoogte.
Voor de onderbouw:
In de klassen van de lagere school vindt op vrijdag 14 juli de getuigschriftuitreiking
plaats. We beleven ieder jaar dat ouders en leerkrachten deze afsluiting van het
schooljaar als een zeer bijzonder moment ervaren.
We proberen dan ook een zo optimale sfeer en rust te verzorgen door het hanteren van
de volgende regels:







Ouders zijn van harte welkom, echter zonder kleuters, peuters of baby`s!
Het wisselen onderling van klas tot klas tijdens de uitreiking is helaas niet
mogelijk.
Na aanvang van de uitreiking kunt u niet meer naar binnen: telaatkomers
kunnen we niet meer toelaten. Omdat dit in het verleden toch nog wat
problemen veroorzaakte zal de voordeur tijdens de uitreiking dicht blijven.
Komt u alstublieft op tijd!
Er is koffie en thee op het plein of in de school voor wachtende ouders.
Er mogen geen foto`s worden gemaakt in de klas, dit is storend voor de
kinderen en het proces.

Leest u onderstaand programma goed aub:
Programma vrijdag 14 juli:

8.30
8.30
9.15
9.55
10.45
11.30

- 9.00 uur:
- 9.15 uur
- 9.50 uur:
- 10.40 uur:
- 11.30 uur:
- 12.15 uur:

afscheid oudste kleuters
klas 4 en klas 1 Heleen
klas 5 en klas 1 Frauke/Jorinde
klas 3
klas 6
klas 2 en Peronniek (voor ouders van

kleuters die ook een kind hebben in klas 2 is er opvang tussen 11.45 en 12.15 uur in
de kleuterklas van juf Matty/Eva zodat zij bij de uitreiking van klas 2 kunnen zijn.)
Alle kinderen zijn gewoon om 8.30 uur op school, behalve klas 6. Zij worden
uiterlijk om 10.45 uur op school verwacht.
Vanaf 12.20 uur zijn alle ouders van de klassen 1 tot en met 6 en Peronniek welkom
in de zaal waar we om 12.20 uur gezamenlijk het schooljaar afsluiten en afscheid
zullen nemen van de 6e klassers en de Peronniek-verlaters.
Om ongeveer 13.00 uur begint de zomervakantie.
Wij wensen u een hele fijne vakantie toe!
L.Jiran.

