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Vanuit de directie
Het einde van het schooljaar is weer bijna in zicht. En zoals ieder jaar gaan de kinderen weer
even wennen in de klas van de juf of meester waar zij volgend jaar bij in de klas komen.
Dit zal plaats vinden op woensdagochtend 4 juli van 8.45 t/m 9.30.
Aanstaande maandag krijgt uw kind een brief mee met daarin de formatie en de klassen
indeling voor het volgend schooljaar.
Vanuit het team
Ouders van groep 7/8
Donderdag 5 juli hebben we atletiek-dag op de atletiekbaan van het Zaanlands lyceum.
Het begint om 8.30 uur en de kinderen kunnen er zelfstandig naartoe, of om 8.15 uur samen
met mij.
Je kunt er lopend naartoe, of op de fiets.
Het is ongeveer 14.30 uur afgelopen.
Wilt u uw kind drinken, een lunch en evt. zonnebrand smeersel meegeven.
Ik heb al een aantal ouders bereid gevonden om mee te gaan, maar mocht je het leuk vinden
kun je altijd helpen, of gezellig een uurtje langskomen.
Mocht u hier vragen over hebben, kom dan even langs.
De schooltuinen van die dag zijn verschoven naar woensdag 4 juli, dus dan de fiets mee.
In de agenda staat dat de voorlopige adviezen voor groep 7 vanaf 1 juli gegeven worden.
In overleg met de directie til ik dit over de vakantie heen.
Nieuwsbrief IV 29 juni 2018

Voor de herfstvakantie krijgen alle groep 8 kinderen hun voorlopig advies.
Dat is ruim op tijd en het geeft mij wat lucht in de laatste zeer drukke weken voor de
zomervakantie.
Ook hier geldt, heeft u vragen, kom even langs.
Groet Tjeerd groep 7/8

Oproep!!!!
Donderdag 12 juli is het feest op In t Veld .Deze dag staat in het teken van een geweldig
Piratenfeest, ook wordt er op deze dag een sponsorloop georganiseerd. Verdere informatie
volgt nog !
Om het feest en de sponsorloop goed te laten verlopen hebben wij veel extra handen nodig.
Heeft u deze dag de tijd om ons te helpen met allerlei activiteiten dan kunt u zich opgeven bij
de leerkracht van uw kind.

Bieb-nieuws: Woensdag 4 juli is gaan we weer naar de Biebbus

Kalender In ‘t Veld
Woensdag 4 juli

wenochtend

Woensdag 4 juli

Biebbus

Donderdag 12 juli

Piratenfeest/sponsorloop

Dinsdag 17 juli

Eindmusical groep 8

Donderdag 19 juli

Laatste schooldag

Kijk voor het laatste nieuws en heel veel ontzettend leuke foto’s www.obsintveld.nl
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Fijn weekend
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