Kalender 11 t/m 22 juli 2022
Overleg opvang
Maandag

Maandag

11 juli

18 juli

Dinsdag

Dinsdag

12 juli

19 juli

Woensdag

Woensdag

13 juli

20 juli

Donderdag

Donderdag

14 juli

21 juli

Miley jarig!

DO-overleg (juf Lonneke)
Bijeenkomst PBS-werkgroep

Juffendag groep 6-7-8

Juf Jolanda jarig!

Juffendag groep 1-2-3
Juffendag groep 4-5
Groep 8 uitje

MeesterJack jarig!

2e rapport mee

Theaterdag groep 1 t/m 8
14.00u Theatervoorstelling voor ouders

Vrijdag

Vrijdag

Afscheidsontbijt groep 8
Uitzwaaimoment groep 8 om 9.45u

15 juli

22 juli

Start zomervakantie om 12.30u

(Laatste) nieuwsbrief 11 t/m 22 juli 2022
Jarigen in de vakantie
23 juli: Melle – 27 juli: Guusje en Maike – 30 juli: Liselotte – 31 juli: Lobke – 1 augustus: Sis en Lieke – 4 augustus: Tren – 5 augustus:
Thijs en Floran – 18 augustus: Fitsum – 19 augustus: Siem en Layla – 21 augustus: juf Barbara - 23 augustus: Fedde en Tessel –
28 augustus: Dean – 29 augustus:Tijn – 30 augustus: Rimke – 31 augustus: Lott – 2 september : Lot – 3 september: Vera –
4 september: Floran
Afscheid Will Loijens
Na 16 jaar hard werken voor stichting De Oude Vrijheid en Samenwijs neemt Will
Loijens afscheid en gaat ze genieten van haar welverdiende pensioen. Op dit
pensioen had ze al eerder recht, maar Will kon haar werk nog lang niet missen.
De laatste jaren was ze te vinden op Torenlei en De Vlinderakker, waar zij als een
echte duizendpoot alle administratieve taken met veel zorg, geduld en
enthousiasme deed. Om haar te bedanken en in het zonnetje te zetten vieren wij
met beide teams op donderdagavond 21 juli haar afscheid bij De Voortse Loop. Will, grote
dank voor alles wat je in de afgelopen jaren voor onze stichting hebt betekend. We gaan je
missen!
Theaterdag donderdag 21 juli
Noteer alvast in de agenda: donderdag 21 juli om 14.00 uur een voorstelling op school door de kinderen. We krijgen namelijk een
theaterdag met zang en dansworkshops door de docenten Margret Engel en Meike Roberts. Het eindresultaat willen we natuurlijk
aan de ouders laten zien in de gymzaal.
Typetuin: Vergeet niet in te schrijven voor 1 augustus!
Op maandag 31 oktober 2022 om 16:30uur gaat op De Vlinderakker de typecursus van de Typetuin van start. Onlangs ontving u hier
meer informatie over. Er zijn op dit moment nog 16 plaatsen vrij. Inschrijven kan via www.typetuin.nl/aanmelden (kies voor de rechter
variant, klassikaal). Indien u uw kind inschrijft voor 1 augustus 2022 ontvangt u €25,- korting op het cursusgeld. U betaalt dan €160,ipv €185,-. Voor meer informatie: www.typetuin.nl of bel naar 013-5220579. Wees er op tijd bij, want vol=vol. Voor nu wensen we je
plezierige laatste schooldagen toe en een fantastische zomer!

Eindrapportage (2e rapport)
De eindrapportage gaat op donderdag 14 juli mee naar huis met daarin een aantal documenten voor thuis in de rapport (bewaar)map.
Deze documenten zijn: het rapport zelf, overzicht Gynzy, een ik-blad, een blad ‘Hier ben ik trots op’ en een blad ‘Mijn Schooljaar’.
Deze documenten kunt u zelf thuis toevoegen aan de bewaarmap. Wij verzoeken u om het lege mapje retour mee te geven naar
school. Nieuwe leerlingen krijgen deze keer de rapportbewaarmap mee naar huis.
Kinderboekenfestival Knetters: feest met letters
Kinderboekenfestival Knetters maakt op zondag 17 juli van de Spoorzone in Tilburg één groot leesfeest. Paul van Loon treedt op.
Extra leuk is dat hij Dolfje Weerwolfje meeneemt én zijn Griezelbus. Hoe eng is het daarbinnen? Ook kinderboekenschrijvers Erik
van Os en Jolanda Horsten zijn er. Erik zingt een eerbetoon aan Henny Vrienten. En Jolanda speelt, samen met illustrator Hélène
Jorna, een vrolijke interactieve voorstelling over Kit en Kaat. In de LocHal geeft illustrator Djenné Fila een workshop en in Club
Smederij rapt Jelle Verse zijn Zomerlezenrap. Voor leerkrachten, ouders en andere volwassenen komt Meester Mark, bekend van
de grappigste taalfoutjes uit de klas. In het Ontdekstation kunnen kinderen tekenen onder begeleiding van illustrator Marieke Coenen.
Verder is er silent voorlezen en veel meer. Bovendien ga je naar huis met een vrolijke verrassingstas!
Voor wie is Knetters?
Kinderen van vier tot twaalf jaar.
Waar?
Allerlei toffe plekken in de Tilburgse Spoorzone.
Wanneer?
Zondag 17 juli 2022, van 13:00 uur tot 17:00 uur.
Kosten?
Kind met 1 volwassene €11 https://hall-fame.stager.nl/web/tickets/111145105

Wij wensen iedereen veel plezier met de laatste schoolweken.
Daarna gaan we allemaal genieten van een welverdiende zomervakantie!
Voor de kinderen van groep 8: heel veel succes op het VO.
Alle andere kinderen zien we graag terug op maandag 5 september 2022!

