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De kledinginzameling heeft een bedrag opgeleverd van € 95,40. Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Musical en afscheidsavond groep 8
Maandagavond 2 juli voert groep 8 voor de eerste keer de musical op. De musical wordt opgevoerd
voor alle ouders, broertjes en zusjes van groep 8. Dus ook de broertjes en zusjes die niet op het Klokhuis zitten. Wij verzoeken u jonge kinderen niet mee te nemen i.v.m. de duur van de voorstelling. In
voorgaande jaren hebben wij gemerkt dat de voorstelling voor hen te lang duurt. Zij kunnen de verkorte versie van de musical dinsdagmiddag met de hele school zien. Hierna is de afscheidsavond
voor kinderen van groep 8 en hun ouders. Het afscheid is echt alleen bedoeld voor ouders en kinderen van groep 8. U zult dan ook begrijpen dat broertjes/zusje/opa’s/ oma’s hier niet bij aanwezig
kunnen zijn. Er volgt voor de ouders nog een aparte uitnodiging.

Musical groep 8
Dinsdagmiddag 3 juli wordt de musical van groep 8 voor alle kinderen van het Klokhuis opgevoerd.
De kinderen van groep 1 t/m 3 gaan met auto’s met hun leerkracht naar de Ogtent. Als u kunt rijden
voor de groep van uw kind, wilt u dat doorgeven aan de leerkracht?
De kinderen van groep 4 gaan lopen en groep 5 t/m 7 gaat met de leerkracht op de fiets. Wilt u er
aan denken deze dag de fiets mee te geven?
De musical start voor de kinderen om 13.00.
Om 14.45 uur kunt u uw kind bij de Ogtent ophalen.
Alle kinderen gaan dan rechtstreeks naar huis. Kinderen die naar de BSO moeten, lopen of rijden
met de leerkrachten naar school terug.
Vindt u het ook leuk om de musical te zien dan bent u vanaf 13.00 uur welkom in de Ogtent.

Uitzwaaien groep 8
Woensdagochtend 4 juli nemen we ECHT afscheid van onze groep 8. We zwaaien ze met de hele
school uit op het schoolplein. Wilt u ook zwaaien naar onze kanjers van groep 8? Zorgt u dan dat u
om 12.00 uur op het schoolplein staat.

Kennismaking
Op donderdag 5 juli gaan de kinderen kennis maken met de juf bij wie zij volgend jaar in de groep
komen. Het programma bij de nieuwe juf blijft nog even een verrassing. De kinderen mogen ’s morgens meteen naar hun nieuwe klas gaan.
Evelien, volgend jaar de leerkracht van 6/7, zal niet aanwezig zijn. Lucie zal voor groep 6/7 staan. De
kinderen hebben al op een eerder moment kennis gemaakt met hun nieuwe juf.
De vakantie start om 14.45 uur.

Agenda
Vrijdag 29 juni: studiedag team, alle groepen vrij
Donderdag 5 juli start om 14.45 uur de zomervakantie
maandag 20 augiustus: start schooljaar 2018-2019

De medewerkers van
IKC Het Klokhuis
wensen iedereen
een heel fijne vakantie!
We zien elkaar weer
op maandag 20 augustus voor het nieuwe
schooljaar!

