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Update Corona
Wat zijn we blij met de versoepeling van de
coronamaatregelen in de school.
De kinderen mogen weer gemengd buiten spelen, ouders
mogen weer in de school en groep 8 mag de eindmusical
met publiek opvoeren!
Natuurlijk is COVID-19 nog niet helemaal voorbij en
houden wij ons aan de 1-1/2 meter afstand en het extra
handen wassen. Maar we zijn er bijna….!
De laatste schoolweek
Wat is het schooljaar snel voorbij gevlogen!
De laatste schoolweek is alweer aangebroken.
Deze week is het een gezellige rommel in de school: er
wordt gepoetst, gesjouwd, geschoven, gepast,
opgeruimd, ingedeeld, afgerond, enz.
Het is ook de week van het afscheid van onze kanjers van
groep 8! Op dinsdagavond voeren zij de musical op voor
genodigden, slapen ze daarna een nachtje op school en
op woensdag zwaaien we ze om 11:00 uur met z’n allen
uit! We gaan ze missen!
Ook gaan we afscheid nemen van een aantal kinderen
dat gaat verhuizen; ook hen gaan we missen!
We wensen alle kinderen die ons gaan verlaten een hele
fijne tijd en veel plezier succes en op hun nieuwe school.
Het schooljaar eindigt op donderdag 8 juli. Om 14:00
uur verzamelen we op het plein om samen het jaar uit
te zingen. Om 14:30 uur begint de zomervakantie.

6 juli

19:30 uur eindmusical + afscheid groep 8
voor genodigden
7 juli 11:00 uitzwaaien groep 8
8 juli 14:00-14:30 schooljaar uitzingen groep 1-7
9 juli start zomervakantie
23 aug eerste schooldag nieuwe schooljaar

Bijlagen
• Zomeractiviteiten D’Evelaer
• Huiswerkbegeleiding en oefenklas MET
Heemskerk
• Sportactiviteiten zomervakantie
• Cultuurhuis: ZomerZonMist
• Cultuurhuis: FunintheSun
• Cultuurhuis: Wat is er te doen

Het team wenst alle
kinderen en hun ouders:

een hele fijne
zomervakantie!
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