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Agenda
Maandag 16 juli
Woensdag 18 juli
Donderdag 19 juli
Vrijdag 20 juli

’s Middags generale repetitie in de Skâns
Musicaluitvoering groep 8 in De Skâns
Verhuizingen
Rapporten mee
Voorstelling in De Skâns (vanaf 9.45 uur deuren open)
Vanaf 12.00 uur Zomervakantie

Schoolfotograaf
We verwachten de bestelformulieren van Foto Koch nog voor de zomervakantie te kunnen uitdelen. U kunt
met een speciale code zelf kiezen óf en wat u bestelt van de gemaakte foto’s.
Laatste schoolochtend op vrijdagochtend 20 juli
Op de allerlaatste schoolochtend van het schooljaar
organiseren we een mooi feestje! De kinderen hebben
ons gevraagd om een talentenshow te mogen organiseren.
Dit gaan we doen. Tegelijkertijd wordt er een dansvoorstelling
ingestudeerd waar alle groepen aan mee doen. Beide
evenementen willen we bundelen. We nodigen daarom hierbij
“iedereen die wil kijken” (vaders, moeders, pakes, beppes,
dorpsgenoten) uit om op onze laatste schoolochtend vanaf
9.45 uur naar De Theaterzaal van De Skâns te komen. Wijzelf
lopen in een parade met de hele school naar de Skâns.
De voorstelling start om 10 uur. Vóór de pauze is er dan een
talentenshow, na de pauze is de dansvoorstelling waarbij alle
kinderen met hun groep op het toneel zullen schitteren. Ook is
er de mogelijkheid om elkaar vanuit de Skâns een fijne
zomervakantie te wensen. Rond twaalf uur begint de
zomervakantie dus, vanuit de Skâns. Fietsen kunnen na
afloop op school worden opgehaald.
Musical “Na De Zomer” groep 8 in De Skâns
Al wekenlang wordt er intensief geoefend door de kinderen, juf Nynke en meester Henk van de Skans. Er
staat u een professionele musicalvoorstelling te wachten….  Kaarten à 1 euro zijn alleen te verkrijgen op
school of op de avond van de voorstelling aan de kassa van de Skâns Gorredijk. Woensdag 18 juli om
19.30 uur kunt u dát komen bekijken!
Middagpauzes in groep 1, 2 en 3
Vanaf volgend schooljaar blijven alleen de kinderen van groep 1 tussen de middag binnen tijdens de
middagpauze. De beide groepen 2 en groep 3 beginnen wat eerder te eten, zodat ze rond twaalf uur naar
buiten kunnen. We zorgen ervoor dat er iedere dag 4 teamleden buiten zijn tijdens de middagpauze. Er
worden hulpouders benaderd voor de lunch van de maandag, dinsdag en donderdag.

Een goed weekend toegewenst!
Het schoolteam

