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ALGEMEEN  
Waterfeest 

Vanmiddag hebben we met de hele school lekker met 

water gespeeld. Om half 2 zijn we begonnen met een 

lekker ijsje, om alvast wat af te koelen. 

Om 2 uur kwam de brandweer om iedereen lekker nat te 

spuiten. Het was een hele gezellige middag! 

 

Kijken in de nieuwe groep 

Dinsdagochtend aanstaande gaan alle kinderen een kijkje nemen in hun nieuwe groep. 

Ze kunnen dan alvast kennis maken met hun nieuwe juf of meester en krijgen ze een 

kijkje in de lesstof van het nieuwe schooljaar. Het doordraaien begint om 11 uur. Alle 

kinderen zullen de ochtend afsluiten in hun eigen groep. 

 

Musical groep 8 

Aanstaande woensdag gaan we kijken naar de eindmusical van groep 8. 

Omdat het mooi weer wordt aanstaande woensdag kunnen alle leerlingen buiten gaan 

genieten van een prachtige voorstelling. Er zijn op het plein voldoende schaduwplekken 

voor het publiek. In verband met de felheid van de zon is het wel raadzaam om een petje 

mee te nemen.  

 

Slotviering 

Aanstaande vrijdag is de slotviering. We lopen meteen om half 9 naar de Goede Herder 

Kerk aan de Asselsestraat. We willen met name de ouders van groep 8 van harte 

uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn. 

 

Afscheid van Juf Esther en Juf Monique 

Op dinsdag 10 juli aanstaande nemen juf Esther en juf Monique afscheid 

van onze school. Voor u als ouders is er om 15.00 uur de gelegenheid om 

de beide juffen de hand te schudden. De afscheidsreceptie zal worden 

gehouden in de centrale hal. 

 

 

 



 

Oudergesprekken nieuw schooljaar! 

In het nieuwe schooljaar zijn er natuurlijk weer de kennismakingsgesprekken met de 

nieuwe leerkrachten. Deze staan gepland voor dinsdag 11 september en donderdag 13 

september. 

Dorine Pot 

 

Vakantiebieb 

Lekker lezen in de vakantie?  

Met de VakantieBieb neem je ruim 60 e-books overal mee 

naartoe. Dat scheelt weer boeken sjouwen. Je kunt de app 

downloaden van 1 juli t/m 31 augustus. Ook als je geen lid 

bent van de Bibliotheek. Veel leesplezier! 

 

      
 

 

 

UIT DE PAROCHIE 
 

Godly Play 

In de Op Weg heeft een mooi artikel gestaan over Godly Play. Het 

geeft heel mooi weer hoe er bij ons op school wordt gewerkt met 

de Godly Play. 

Via deze link kunt u het artikel op uw gemak doorlezen. 

 

 

http://www.emmaus-apeldoorn.nl/wp-content/uploads/2018/06/OpWeg-nr06-09022018-lr-03.pdf
https://itunes.apple.com/nl/app/vakantiebieb/id668099854?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.isn.vakantiebieb&hl=nl

