
 

30-06 Wisselmiddag  

 Groep 1 t/m 7 

 

30-06 Lichtenbeek 

oudergesprekken 

 

02-07 Musical groep 8 R  

juf Rebecca 

 

03-07 Musical groep 8 K-M 

 meester Klaas/ 

juf Maaike 
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De jarigen van de komende week 
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Mare 10 

Faye 10 

Ivan 9 

Kick 5 

Donna 8 

Daan 5 

Djordy 7 

Izabelle 9 

Julian 10 
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Laatste weken 
Nog 2 weken naar school en dan is het zomervakantie! 

Door de corona is het een heel ander jaar geworden dan we gewend zijn.  
 

Gelukkig kunnen we het jaar voor de kinderen in groep 8 wel goed en gezellig afsluiten  
met het schoolkamp en de musical voor de ouders. 

Aanstaande donderdagochtend wordt de musical voor de kinderen van groep 6 en 7 en de broertjes en zusjes 
die op school zitten gespeeld. Helaas kan het dit jaar niet voor de hele school. 

 
Esdoorn Got Talent kan dit jaar ook niet plaatsvinden in de vorm waarin we dat altijd doen.  

De ouders kunnen helaas niet aanwezig zijn.  
De kinderen en leerkrachten zullen er in de klas een gezellige boel van gaan maken. 

Wel gaan we om 9.30 uur met alle kinderen per groep bij elkaar staan om buiten om afscheid van groep 8  
te nemen. Ook de kinderen die de school gaan verlaten en meester Klaas zwaaien we uit. 

De ouders van de kinderen in groep 2 worden om 11.30 uur uitgenodigd om aanwezig te zijn  
bij het “uitglijden” van de kinderen die naar groep 3 gaan.  

 

Wisselmiddag 
Morgenmiddag is de wisselmiddag.  

Alle kinderen gaan dan kennis maken met de leerkracht en de kinderen waar ze volgend schooljaar bij in de 
klas komen. Dus ook de nieuwe kleuters en andere kinderen die bij ons op school komen,  

zijn morgen aanwezig. We wensen iedereen heel veel plezier! 
 

Bibliotheek 
De vestigingen van de Bibliotheek Gelderland Zuid (met uitzondering van Haalderen) zijn vanaf 1 juli weer 

open voor leden én niet-leden. Naast het lenen en inleveren van boeken kun je in de bibliotheek terecht voor 
lezen, ontmoeten, werken en studeren. De werk- en leestafels, publiekscomputers, printers en 

kopieerapparaten zijn ook weer beschikbaar. 
 

 

De VakantieBieb gaat weer open!  

Lekker boeken lezen of luisteren in de vakantie? Met de VakantieBieb heb je 

toegang tot de mooiste e-books en luisterboeken. Voor jong en oud. De gratis app is 

van 1 juli tot 1 september beschikbaar voor iedereen, ook als je geen lid bent van de 

bibliotheek. Kijk voor meer informatie op www.onlinebibliotheek.nl/vakantiebieb. 
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