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Kalender
29 juni

: afscheidsmusical aanvang 20.00 uur

30 juni

: afscheid van de bouwen vanaf 13.00 uur

03 juli

: afscheidseten groep 8

03 juli

: afscheidsmusical aanvang 20.00 uur

04 juli

: doorschuifochtend (alle kinderen gaan een deel van de ochtend naar de nieuwe
groep)

04 juli

: studiemiddag team – de kinderen zijn om 12.00 uur vrij

06 juli

: laatste schooldag (groep 8 is vrij)

07 juli

: start Zomervakantie

14 t/m 18 aug. : kindervakantieweek
21 augustus

: start nieuwe schooljaar

Beste ouders/verzorgers
Dit is de allerlaatste Vaste Prik van mijn hand in de op één na laatste week van dit schooljaar. Ik
wil iedereen vanaf deze stoel een geweldige toekomst toewensen en ik hoop dat we elkaar nog
regelmatig tegen zullen komen. Alle ouders wil ik graag bedanken voor de geweldige
samenwerking en de kinderen voor alle leuke dingen die we samen gedaan hebben. Ik hoop dat
mijn opvolger uw vertrouwen krijgt, zoals ik dat ook altijd van u gehad heb. 6 juli is mijn laatste
werkdag op De Zuiderkroon/UniQ. Ik hoop u die dag nog even persoonlijk de hand te mogen
schudden. Het ga jullie goed!
Groet Bé Scholtmeijer

Afscheid van juf Jolanda
Wij gaan aan het eind van dit schooljaar afscheid nemen van juf Jolanda, want we laten ze
natuurlijk niet zomaar gaan. Op 5 juli zwaaien we met de leerlingen Jolanda uit en ook de ouders
zijn na schooltijd van harte welkom om haar voor de laatste keer op onze school de hand te
schudden.

Bedankt voor alle hulp!
Alle ouders en andere vrijwilligers die zich het afgelopen jaar hebben ingezet voor De
Zuiderkroon, heel hartelijk bedankt voor de samenwerking en het vertrouwen. We hopen ook
volgend schooljaar weer op uw hulp en steun.

Rapporten
Dinsdag 27 juni hebben de kinderen hun laatste rapport van dit schooljaar mee naar huis
gekregen. Het kan zijn dat u nog behoefte heeft om over dit rapport van gedachten te wisselen
met de leerkracht. U kunt dan even een afspraak met de leerkracht maken om dat te doen. Het
zijn dus alleen gesprekken op uw verzoek, uw kind krijgt geen invulstrookje mee. Mocht de
leerkracht zelf een gesprek nodig vinden, dan neemt zij uiteraard contact met u op.

Afscheid van de bouwen
Op 30 juni gaan de kinderen tijdens een gezellige middag afscheid nemen van de
groep/bouw/juf. We doen dat dit jaar van 12.45 tot 14.15 uur, dus onder schooltijd, en alleen met
de kinderen.

De afscheidsmusical
De afscheidsmusical wordt dit jaar gehouden op 29 juni en 3 juli. We beginnen beide avonden om
20.00 uur, dus zorg dat u op tijd in de zaal zit.

Dinsdag doorschuifochtend
Overgaan naar de volgende klas is altijd spannend. Om alvast een beetje aan volgend schooljaar
en de nieuwe juf te wennen, gaan de leerlingen dinsdag alvast proefdraaien. Dat wil zeggen dat de
kinderen van 9:00 – 10:15 uur naar de nieuwe groep doorschuiven. Om 10:15 uur gaan de
leerlingen weer terug naar de eigen groep.

4 juli kinderen vanaf 12:00 uur vrij
Aanstaande dinsdag (4 juli) gaan de leerkrachten zelf weer de schoolbanken in. De kinderen zijn
die dag om 12:00 uur vrij.

Vrienden op Facebook
Een flink aantal ouders heeft ons al gevonden op Facebook, maar nog niet iedereen. Regelmatig
plaatsen we hier foto's en berichten over activiteiten op school. Like dus onze pagina en blijf ook
op de hoogte via Facebook.

