Het schooljaar loopt ten einde…
Vandaag is de laatste dag voor de zomervakantie. Door allerlei activiteiten verloopt deze laatste
periode heel snel!
Graag danken we iedereen die heeft meegeholpen om het schooljaar tot een succes te maken. Het
zijn er te veel om op te noemen. Maar aan allen: HARTELIJK DANK!!
Jaarboek
De kinderen hebben jongstleden dinsdag een prachtig, kleurrijk jaarboek ontvangen. Het ziet er
schitterend uit; complimenten aan de samenstellers! Leuk om te bewaren en regelmatig in te kijken.
Het is alweer ons 6e jaarboek; dat wordt een mooi reeks in de boekenkast!
Eindejaarslunch (‘knakworstdag’)
Op dinsdag 18 juli kregen alle kinderen van de school een heerlijke lunch aangeboden: het was weer
tijd voor de jaarlijkse knakworstdag. De organisatie berustte ook dit jaar weer bij de ouders van
groep 6. De kinderen smikkelden van heerlijke broodjes, een pakje drinken en vers schepijs. Er
heerste een genoeglijke, ontspannen sfeer. Graag willen we de ouders van groep 6 hartelijk danken
voor hun inzet. Daarnaast een woord van dank aan het adres van Albert Heijn, die de broodjes,
knakworsten, sauzen en pakjes drinken kosteloos ter beschikking stelde.

Afscheid groep 8
Woensdagavond waren we getuige van een weergaloos optreden van de leerlingen van groep 8. Zij
brachten hun (afscheids-) musical ‘Niet te filmen’ over het voetlicht. Het werd een spetterende
voorstelling, met hilarische en ontroerende momenten en veel mooie zang. Goed gedaan, groep 8!
Op donderdag hebben we met de hele school afscheid genomen van deze groep. Veel succes
gewenst in het voortgezet onderwijs!
Jaaroverzicht, vrije vrijdagen groepen 1-2-3 en studiedagen
Begin volgende week ontvangt u het nieuwe jaaroverzicht, waarin alle activiteiten staan vermeld.
Uiteraard komt dit rooster ook op de website en in de schoolgids. Ook de nieuwe schoolgids is dan te
vinden op de website.
Hieronder alvast enkele belangrijke data:
De groepen 1, 2 en 3 hebben op de volgende vrijdagen GEEN school: 22 september 2017 ,
10 november 2017, 8 december 2017, 9 maart 2018, 15 juni 2018, 6 juli 2018.

Het komende schooljaar zijn er 4 studiedagen waarop alle kinderen vrij zijn: 22 november 2017,
24 januari 2018, 13 maart 2018, 7 juni 2018.
Weekrooster
Onze school heeft een weekrooster met vijf gelijke schooldagen. Er zijn dagelijks twee pauzes, om
10.15 en 12.00 uur. Hieronder ter herinnering het rooster met de dagindeling:
8.15 uur
Inlooptijd
groepen 1
en 2 /
Groepen 3
t/m 8
wachten op
het
schoolplein

8.30 uur
start van
de lessen

10.15 uur
pauze

10.30 uur
12.00 uur
Voortzetting lunchpauze
van de
lessen

12.30 uur
14.00 uur
start van de
einde van
middaglessen de
schooldag

Alle medewerkers van de ESV wensen kinderen en hun ouders een fijne
zomervakantie toe! Graag tot ziens op maandag 4 september as.!

