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Agenda
wo

11-07

afsluiting project “op reis”, kijkje in de
klassen (11.30 uur)

vr

13-07

musical groep 7/8 en afscheid groep 8

wo

18-07

i.v.m. afscheid meester Mark groep 3 t/m 8
ophalen om 12.15 uur bij de gymzaal.
12.15 uur: gelegenheid voor ouders om
afscheid te nemen van Mark bij de gymzaal.

do

19-07

meester- en juffendag
continurooster (alle kinderen lunchen op
school en zijn om 14 uur vrij)
14 uur: gelegenheid voor ouders om
afscheid te nemen van Stephan

29-07

Joris

Leonardo Groen

02-08

Navaja

groep 3/4

02-08

Stijn

Leonardo Groen

11-08

Jessie

groep 5/6

11-08

Aelin

groep 7/8

13-08

Ate

Leonardo Blauw

14-08

Jelmer

Leonardo Groen

19-08

Senn

groep 3/4

19-08

Cas

groep 7/8

22-08

Roeland

Leonardo Blauw

do

19-07

’s avonds eindfeest op school

24-08

Umut

groep 1/2

vr

20-07

laatste schooldag, alle kinderen zijn om 12
uur vrij

24-08

Deric

groep 5/6

26-08

Line

Leonardo Blauw

03-09

Yannick

groep 3/4

05-09

Sam

Leonardo Blauw

Verjaardagen

12-07

Yari

groep 3/4

23-07

Kirsten

groep 7/8

23-07

Iggy

groep 7/8

24-07

Robine

groep 5/6

25-07

Max

Leonardo Blauw

obs de Zilvermeeuw

Schoolproject “Op reis”

In alle groepen wordt nog hard gewerkt aan het
laatste IPC-project van dit jaar: Op reis!
We willen het project graag met u afsluiten. Dat doen
we op woensdag 11 juli vanaf 11.30 uur. Er is dan een

www.dezilvermeeuw.nu

directie@dezilvermeeuw.nu

inloop in alle groepen, zodat de kinderen kunnen
laten zien wat ze allemaal hebben geleerd, gemaakt
en gedaan. Komt u ook kijken? U bent welkom in de
groep van uw kind, maar ook in de andere groepen.
Een mooie gelegenheid dus om ook eens een kijkje te
nemen in de andere klassen.

gymlessen voor groep 3 t/m 8 komen verzorgen. Nick
komt binnenkort kennismaken en start in het nieuwe
schooljaar op De Zilvermeeuw.
Jaarkalender nieuwe schooljaar

Uiteraard krijgt u ook volgend schooljaar weer een
kalender van school met daarin alle belangrijke data.
Bent u nu al benieuwd, neem dan even een kijkje in
de kalender op de website. Daar staan veel zaken al
in.
www.dezilvermeeuw.nu (klik op jaarkalender)

Afscheid meester Stephan en meester Mark

Meester Mark en meester Stephan zijn bezig aan hun
laatste weken op De Zilvermeeuw… Dat willen we
natuurlijk niet onopgemerkt voorbij laten gaan.
Meester Mark geeft zijn laatste gymles op woensdag
18 juli. We verrassen hem dan met alle kinderen van
groep 3 t/m 8 aan het einde van de ochtend in de
gymzaal. Wilt u de kinderen daarom die dag om 12.15
uur ophalen bij de gymzaal? Er is dan ook meteen
gelegenheid voor alle ouders om gedag te zeggen
tegen meester Mark.
Van meester Stephan nemen we afscheid op meesteren juffendag (19 juli). Nadat we een verrassing
hebben verzorgd met alle kinderen, is er na schooltijd
(om 14 uur, want we hebben een continurooster!)
gelegenheid voor ouders om afscheid van hem te
nemen. U kunt dan even binnenlopen en Stephan de
hand schudden. Dat kan uiteraard ook ’s avonds op
het eindfeest.

Eindfeest

Het einde van het schooljaar staat voor de deur en de
zomervakantie gaat bijna beginnen!
Zoals elk jaar willen we ook dit jaar weer een feest
organiseren om gezamenlijk het schooljaar af te
sluiten. In de afgelopen jaren hebben we dit steeds
gedaan met een BBQ. Door de groei van onze school
hebben we dit jaar besloten om het ietsjes anders aan
te pakken.
Op donderdag 19 juli willen wij iedereen uitnodigen
voor het eindfeest. Vanaf 17.00 gaan de poorten van
het schoolplein open en staan de drankjes klaar. Een
patatkraam zorgt voor lekker patatjes en snacks. Er
kan onbeperkt gebruik gemaakt worden van de
patatkraam. Het eindfeest duurt tot 19.30 uur.
De kosten voor deze middag/avond zijn € 2.50 per
kind en € 5,= per volwassene. Opgeven kan door het
invullen van het strookje in de brief die uw kind mee
naar huis heeft gekregen. Het strookje kan inclusief
geld ingeleverd worden bij de leerkracht van uw kind.

Nieuwe gymmeester

We hopen iedereen te mogen begroeten op 19 juli!

We hebben inmiddels ook een nieuwe gymmeester
voor volgend schooljaar! Nick Kamerbeek zal de

Ouderraad obs De Zilvermeeuw
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