OBS de Touwladder/OBS de Start

16-07-2021

De laatste schooldag komt steeds dichterbij. We gaan dit met zijn allen
vieren op woensdag 21 juli 2021 vanaf 8:30-12:15 uur op OBS de
Touwladder in Kaatsheuvel.
We vragen iedereen om om 8:10 uur klaar te staan op de Start, dan
vertrekken we gezamenlijk om 8:15 uur naar Kaatsheuvel. Groep 8 in
ieder geval op de fiets.
Voor elke groep hebben we weer een leuk programma neer gezet met
als thema ‘Circus’.
Trek de kids makkelijke kleding aan met fijne schoenen of sandalen. En
voor groep 8 geldt, hou rekening met de verschillende workshops die je
hebt gekozen, omkleden kan tussendoor.
Groep 1/2 verzamelt zich buiten bij de hulpouders en gaan dus niet
eerst naar het lokaal. Deze hulpouders zullen van te voren worden
ingelicht.
De overige groepen starten in het eigen lokaal en krijgen daar verdere
uitleg over de invulling van de ochtend. We gaan er van uit dat het
mooi weer wordt, dus smeer de kinderen van te voren goed in. Omdat
het een feestdag is, hoeven de kinderen geen fruit mee te nemen, maar
wel een bidon/beker water. Voor iets lekkers zal worden gezorgd.
Groeten van de LASwerkgroep

21 juli:
Laatste Schooldagfeest
21 + 22 juli:
Eindmusical groep 8 TL
22 juli:
Afscheid groep 8 ST
23 juli:
Leerlingen groep 8 vrij

Afgelopen dinsdag kwam de MR voor de laatste keer van dit schooljaar
bijeen. Er waren 4 extra ouders aangesloten. Zij hadden zich
aangemeld om met ingang van volgend schooljaar zitting te nemen in
de MR. Heel fijn om te zien dat er zoveel ouders gemotiveerd zijn om
met ons mee te denken.
De nieuwe oudergeleding zal zich bij de start van volgend schooljaar via
de nieuwsbrief aan u voorstellen.

23 juli:
11.45 uur start
zomervakantie
6 september:
Start schooljaar
2021-2022

In de 3e schoolweek gaan we weer startgesprekken voeren. Wij vragen
u nu al rekening te houden met deze data in uw agenda. De
gesprekken vinden plaats op maandag 20 en woensdag 22 september
vanaf een half uur na schooltijd tot uiterlijk 19.30 uur.
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Dit is al weer de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Wij willen graag van de gelegenheid gebruik
maken om iedereen te bedanken voor hun inzet gedurende het jaar!
De oudervereniging heeft ervoor gezorgd dat er een leuk programma ligt om het schooljaar
feestelijk af te sluiten met leuke activiteiten op woensdag en een gezellig afscheid van groep 8 op
donderdag.
We wensen iedereen alvast een hele fijne vakantie en we zien elkaar op maandag 6 september,
goed uitgerust en in goede gezondheid, graag weer terug.
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