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Agenda
Donderdag 26 april
Vrijdag 27 april
Maandag 14 mei
Donderdag 17 mei
Maandag 21 mei
Dinsdag 22 mei

Laatste schooldag voor de meivakantie
Koningsdag en meivakantie, kinderen vrij!
Weer naar school
Start Avond4daagse
Luizencontrole
Laatste avond Avond4daagse
Tweede Pinksterdag, kinderen vrij
Vergadering Ouderraad

Eindtoets Route 8
Vandaag krijgen de kinderen van groep 8 de uitslag van hun
gemaakte eindtoets mee naar huis. Juf Nynke heeft de uitslag
individueel met de kinderen doorgenomen. De kinderen hebben
naar verwachting gescoord, ze mogen erg trots zijn op het resultaat.
We leveren als school een gemiddelde score die behoorlijk boven het
landelijk gemiddelde uitkomt. Dat is erg fijn voor de school!
Schoolreisjes en schoolkampen
In de periode na de meivakantie zijn de schoolreisjes gepland. Via Social Schools is er in de meeste groepen al iets
over gedeeld. Hieronder vindt u een schema met data bestemmingen en kosten. Wilt u de bedragen binnenkort
overmaken als u dat niet al gedaan heeft? Hartelijk dank, we maken er gezellige dagen van met de kinderen!
Aanvullende info over de schoolreisjes krijgt u via Social Schools per jaargroep. De bedragen voor de schoolreisjes
kunt u storten op:
NL66 RABO 0322 9629 86, t.a.v. Oudervereniging O.B.S De Flambou

Groepen 1
Groepen 2 en 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8

Datum
Donderdag 14 juni
Dinsdag 29 mei
Donderdag 21 juni
Donderdag 21 juni
Donderdag 28 juni
11 juli t/m 13 juli
11 juni t/m 13 juni

Bestemming
Sanjesfertier
Speelboerderij De Drentse Koe
Dinoland Zwolle
Survival-dag (Alde Feanen)
Kameleon Eiland
Kameleon Terherne
Schiermonnikoog

Kosten
15 euro
20 euro (incl.bus)
15 euro
17 euro
25 euro
70 euro
68,50 euro

Avond4daagse
Gisteravond hebben de ouders van de Ouderraad alle inschrijfformulieren voor de Avondvierdaagse verwerkt. In
totaal lopen er 104 kinderen mee, super!







Avondvierdaagse start maandag 14 mei (dus meteen na de meivakantie)
Als thema voor de laatste avond hebben we dit jaar gekozen voor "op chique"
Startlocatie (Let op; is gewijzigd tov voorgaande jaren) : Voormalig schoolgebouw Flambou (bij
sportcentrum Kortezwaag)
Starttijden; maandag/dinsdag/woensdag 10 km 18.00 uur, 5 km 18.30 uur.
Starttijd laatste avond (donderdag): 10 km 17.30 uur, 5 km 18.30 uur
De laatste avond eindigt zowel de 5 km als de 10 km bij de Skans in Gorredijk. Hier worden de
medailles uitgereikt en vervolgens gaan we om 19.45 uur gezamenlijk achter de muziek aan terug naar
de Flambou

Fijn vakantie gewenst!
Het schoolteam

