De Kleine Prins

basisschool voor vrijeschool onderwijs

29 Juni 2017
Vrij 30 jun
Vrij 30 jun
Maa 3 jul
Di 4 jul
Woe 5 jul
Don 6 jul
Vrij 7 jul
8 jul-20 aug

wk 26
Bosdag 3-4
Koffieochtend
Toneelstuk 5-6 Odysseus 20.00 uur!
Schoolreisje klas 3-4
Afscheidsavond klas 6
Jaarafsluiting met alle ouders 20.00 uur
Laatste schooldag tot 12.00 uur
Zomervakantie

Aanwezigheid directeur: dinsdag en vrijdag
Tussen 8.30 en 9.00 uur inloopspreekuur, even bij mij binnen lopen met een zorg of
vraag. Of u kunt een afspraak maken.
Berichtje directeur,
Gezellig Jaarafsluiting
Zoals onze goede gewoonte is sluiten we samen met ouders op donderdag 6 juli vanaf
20.00 uur het jaar af.
Wij zorgen voor een slokje en een hapje. Jullie voor de gezelligheid.
Laatste schooldag 7 juli 8.30 – 12.00
De dag dat de Oudste kleuters afscheid nemen van hun kleutertijd, de ouders van deze
kleuters zijn daarbij aanwezig van 10.00 – 11.00 uur.
Alle ouders (ook kleuterouders en ouders van klas 1 t/m 6) kunnen van 11.00 – 11.30
uur de getuigschriften komen bewonderen, die in klassen klaar liggen. Nog niet
meenemen tijdens deze tentoonstelling!
11.30 uur verzamelen wij ons voor op het plein voor het ceremoniële uit de school
‘kruien’ van klas 6. Na ongeveer 8 lange schooljaren zetten wij ze de school uit! Zij zijn
echt aan iets nieuws toe.
Klas 6 moet dan al hun spullen buiten hebben, want na het uit de school ‘kruien’ gaan ze
niet meer naar binnen.
Klas 1 t/m 5 sluiten nog even af in de klas en krijgt dan hun getuigschrift mee naar huis.
Lied: Dag 6e klas (op de melodie van ´aux champs elysee´)
Dag 6e klas du du du duru, 2x
Dit is nu de laatste keer, we zien jullie nog wel eens weer.
Vaarwel, tot ziens, het ga je goed.
Dag 6e klas.
Joke Rebel
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