
 

 
 

 

 

.. Agenda 
2 jul: Groep 8 dag 

3 juli:  Wisselochtend van 8.30 uur t/m 10.30 uur 

5 juli: Campingdag Picknick en ouderbedankavond 
6 juli:  Afscheid groep 8, studiemiddag: alle leerlingen vanaf 12.30 uur vrij 

Zomervakantie van 7 juli t/m 19 augustus 

 

Schoolfruit 
In de laatste week kunnen de kinderen gaan genieten van een appel en een fruitijsje op woensdag.  

Groep 8 dag 

Maandag 2 juli vindt de groep 8 dag plaats in Gemeenschapshuis De Pit in 
Overloon. Op deze middag zal het officiële afscheid van groep 8 plaatsvinden. Alle 
kinderen van groep 8 gaan een optreden verzorgen. Ook alle andere groepen gaan 
een bijdrage leveren aan het afscheid van onze schoolverlaters.  
Deze optredens worden in het bijzijn van alle kinderen van de school, de ouders, 

grootouders,  andere familieleden en bekenden van de kinderen opgevoerd.   
Tijd: We vertrekken vanaf 12.30 uur. Ouders die rijden zijn natuurlijk van harte 
welkom om de groep 8 dag bij te wonen. 
Let op: 
Op maandag 2 juli worden alle kinderen (door ouders) om 14.30 uur opgehaald in Overloon. 

Campingdag 
Op donderdag 5 juli wordt de jaarlijkse campingdag georganiseerd. 

Het grote speelveld weer omgetoverd tot een echte Montessori 
camping. Alle kinderen worden tussen 8.15 uur en 8.30 uur 
verwacht op het grote veld. Daar mogen de ouders helpen om het 
tentje van hun kind op te zetten. Op de camping zijn allerlei 
activiteiten: sport en spel, knutselen, nagels lakken, kleuren/tekenen, 
kaarten maken, tattoos plakken, schminken, bouwen met bamboe 
etc. De kinderen hoeven die dag geen fruit en lunch mee te nemen. 

Daar wordt voor gezorgd. 
We hopen nog wel op sterke ouders die ’s ochtends en ’s middags 
kunnen helpen met het sjouwen van spullen. Om 14.15 uur kunnen 
alle tenten worden opgeruimd. Het zou erg prettig zijn als u uw kind 
helpt met het opruimen van de tent. De kinderen nemen om 14.30 
uur in de klas afscheid van de leerkracht. 

Picknick en ouderbedankactiviteit  

Op donderdag 5 juli organiseren wij onze traditionele picknick en ouderbedankactiviteit. Naast 

gezellig samenzijn en het inluiden van de zomervakantie, willen wij stilstaan bij de enorme 
inspanningen die door onze ouders geleverd worden. Wij willen alle ouders daarom in het zonnetje 
zetten. Tevens zullen wij aandacht besteden aan het vertrek van onze collega Maica…..   
Ouders en kinderen zijn om 17.00 uur van harte welkom. Daar verzorgen wij de drankjes. Aan de 
ouders en kinderen vragen wij om lekkere hapjes mee te nemen. Hiervan maken wij een buffet. Na 
het bedanken van de ouders hebben wij de tijd om onder het genot van alle hapjes en drankjes 

gezellig samen te zijn. Kinderen kunnen 
na het eten spelen op het plein en het 
veld. Neem gerust dekens of 
buitenspeelgoed mee naar de picknick. 
Om 18.30 uur sluiten wij de picknick af 
en kan iedereen, bijna, gaan genieten 

van de vakantie.   
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Lezen met de VakantieBieb-app   

In de zomervakantie zijn de kinderen 

vaak heerlijk aan het spelen. Een boek lezen is dan niet het eerste waar ze aan denken. Wij merken 

echter dat er na zo’n vakantie kinderen zijn die achteruit zijn gegaan in hun leesontwikkeling. Uit 

onderzoek blijkt dat doorlezen tijdens de vakantie deze terugval tegengaat. In de vakantie lekker 
lezen: wij raden het daarom van harte aan! Wellicht kan de VakantieBieb voor de nodige afwisseling 
zorgen?   

De VakantieBieb-app is vanaf 1 juli weer beschikbaar. Veel leesplezier!  
  

 
 

 
 

  

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 


