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Zonnebloemen

Na de meivakantie hebben jullie zonnebloem zaadjes van ons gekregen, voor de zonnebloem wedstrijd.
Nu zijn wij ontzettend benieuwd hoe het gaat met de bloemen en of ze al groot zijn geworden. Hou nog
even vol! De eerste week na de vakantie houden wij het meet moment. Nu is het voor ons lastig om alle
huizen langs te gaan dus vragen wij u als ouder/verzorger om de zonnebloem op te meten en er een foto
van te maken met uw kind ernaast. Deze mag opgestuurd worden de eerste week na de zomervakantie,
naar juf Germa of juf Petra

Afscheid groep 8

Dit schooljaar hebben we afscheid genomen van Daan, Rolf, Tim, Joël en Jasper. We wensen "onze”
jongens veel succes en een fijne tijd in het voortgezet onderwijs. We hopen dat ze nog eens hun gezicht
laten zien. Een paar kinderen hebben een verslag geschreven van het afscheidsfeest:
Afscheid van groep 8
Het afscheid begon toen het busje aankwam.
Groep 8 liep de eerste keer supersnel naar het trefpunt.
De meesters deden eerst een toespraak over groep 8 heel groep 8 kreeg een bijbel en een diploma toen begon de
talentenjacht het was super leuk. Seth won de onderbouw was 2e en Melody is 3e geworden.
Einde
Groetjes Yaïr
Het was 5 jullie de talentenjacht eerst kwam groep 8 aan toen kregen ze hun bijbel die ze hadden
uitgekozen. Toen hadden we pauze. Toen begon de talentenjacht. Eerst kwam het toneelstukje van Evi
Lente en Lizette en toen kwamen de andere toneelstukjes en toen was de prijsuitreiking en toen had
seth gewonnen en zijn cijfer was een 9,9 en toen hadden we hadden nog stratego gedaan in het park
gedaan toen gingen we eten en toen gingen we nog 4 spelletjes doen zonder groep 1&2
Groetjes Evi

Schoolreisje

‘T schoolreisje 2021. Naar het Dolfinarium met de bus .
Dat was mooi. Al het snoep op moest in Zwolle dachten Daan, Robbin, Tim en Stan het snoep is niet op
dus eten.
Het was een leuke dag met mooi weer. Ik vond het heel gezellig.
Groetjes, Stan

het schoolreisje
het schoolreisje was hartstikke mooi we hebben van alles gedaan zoals bij de dolfijnen kijken en op een
scootmobiel gezeten en lekker gespeelt patat gegeten en in de bus lekker kletsen en snoep eten en toen was
het even schrikken want we stonden bijna in de file maar uiteindelijk viel het best mee einde.
Groetjes, Robbin

Bruiloft juf Germa

2 September is het zover. Ik ga trouwen met Wim! Het zou natuurlijk super leuk zijn als de alle kinderen
van school dit met ons kunnen vieren. Het is alleen nog even de vraag hoe we dat vorm gaan geven. Dat
ligt eraan wat tegen die tijd de coronamaatregelen zijn. In de eerste schoolweek hoop ik jullie er meer
duidelijk over te geven. Fijne vakantie en groetjes,
Juf Germa

Zomervakantie
Na een jaar hard werken krijgen we dan eindelijk weer de grote vakantie. Sommigen gaan naar het
buitenland, anderen blijven in Nederland of thuis. Heerlijk genieten van de vrije dagen. Maandag 23
augustus om 8.30 uur mogen we weer naar school.
We wensen iedereen een fijne vakantie.

Namens het hele team
wensen wij u en jullie een fijne vakantie
We hopen jullie op 23 augustus weer te zien!!!!!

