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Fijne vakantie iedereen!!!  

 

  

  

  

Enkele  data 

  Maandag 23 augustus 

eerste schooldag 

 Woensdag 25 augustus  

t/m vrijdag 27 augustus 

schoolkamp groep 6,7&8 

 Week van 30 augustus:  

informatieavonden.  

 

 

 

Laatste nieuwsbrief 

 

Beste ouders, 

Dit is de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Ondanks alle corona perikelen is er 

enorm veel gebeurd. Ik denk dat iedereen oprecht toe is aan vakantie.  

Ook in de laatste schoolweek is er veel gebeurd. Maandag hebben we met de leer-

lingen een lipdub opgenomen, welke we graag met u willen delen. Zo sluiten we  

HAPPY het schooljaar af! We hopen iedereen na de vakantie weer te zien!   

 

Namens het hele team wens ik u een hele fijne vakantie zomervakantie!  

Blijf gezond!  
Met vriendelijke groet, 

Monique van Vuure 

 
 Afscheid groep 8  

Donderdag 1 juli was het zover: de 

musical van groep 7&8. 

Gelukkig konden ouders aanwezig 

zijn. Overige belangstellenden kon-

den de musical live meekijken via 

de live stream.  

Het was zelfs mogelijk om de musi-

cal achteraf nog terug te zien. We 

hebben enorm genoten. Vrijdag 2 

juli hebben de leerlingen dan echt 

afscheid genomen van alle leer-

krachten en alle leerlingen.  

  

 De laatste schooldag  

Vandaag hebben de kinderen genoten van hun laatste schooldag van dit schooljaar.  

Onder begeleiding van de Klankenkaravaan hebben de leerlingen workshops gehad rondom het the-

ma Afrika. Het klonk geweldig! Foto’s en of filmpjes zijn of worden met u gedeeld via de Parro App. 

Daarnaast zijn wij als team ook enorm verwend door alle lieve reacties en fijne attenties die we gehad 

hebben als blijk van waardering. We hopen dat iedereen geniet van een mooie zomervakantie  

Schoolkamp groep 6,7&8 

Volgend schooljaar gaan groepen 6,7&8 van 25 t/m 27 augustus 2021 op kamp. De kosten van 

het kamp bedragen € 80,00. De kosten van het schoolkamp zitten niet meer in de ouderbijdra-

ge. We zullen op de fiets gaan. Het is dus belangrijk om ervoor te zorgen dat uw zoon of doch-

ter beschikt over een goede fiets. 

Indien u de kosten van het kampgeld nog niet heeft voldaan, verzoeken wij dit alsnog te doen 

wanneer uw zoon/dochter volgend schooljaar in groep 6,7 of 8 zit.  

De € 80,00 voor het schoolkamp kunt u storten op rekeningnummer: NL50INGB0003575607 

t.n.v. oudercommissie Cornelis Jetses o.v.v. schoolkamp augustus 2021 en ook graag de naam 

van uw kind erbij vermelden. Dit is handig voor onze administratie. 

 Eerste schooldag   

Maandag 23 augustus zien we elkaar graag weer!  

  


