SKOALLENIJTSJE 379
Christelijke Basisschool ‘De Eker’ te Anjum

Beste ouders / verzorgers,

Algemeen
Volgende week is het alweer de laatste schoolweek van 2019/2020. In dit skoallenijtsje
vertellen we u graag welke activiteiten er op de agenda staan.

Woensdag 01 juli 2020: Afscheid groep 8
Op woensdag 01 juli 2020 nemen we afscheid van groep 8. In de afgelopen periode is het voor deze
groep een spannende tijd gebleven. De vraag die hierbij centraal stond was: ‘Hoe nemen we dit jaar
afscheid van de basisschool?’ en ‘Kan de musical wel doorgaan?’.
We zijn blij u te kunnen vertellen dat we het afscheid van groep 8 in kleine kring kunnen organiseren.
De ouders/verzorgers van de leerlingen van groep 8 zijn hierover door de leerkracht op de hoogte
gesteld. Na het afscheid begint voor deze groep de zomervakantie.

Donderdag 02 juli 2020: Feestelijke laatste schooldag
Op donderdag 02 juli 2020 vieren wij het laatste schooldagfeest. We vieren de hele dag feest. Naast
de leerkrachten is ook de activiteitencommissie betrokken bij de organisatie.
Zij hebben een fantastische survivalbaan geregeld waarop de groepen wisselend kunnen spelen. De
groepen gaan afzonderlijk van elkaar naar de survivalbaan. Tevens wordt de survivalbaan na iedere
groep ontsmet. Het is handig om uw kind tijdens deze dag gemakkelijke kleding aan te trekken zodat
hij/zij heerlijk kan klimmen en klauteren.

Vrijdag 03 juli 2020: Laatste schooldag
Op vrijdag 03 juli gaan de kinderen ’s ochtends snuffelen in de nieuwe groep. Ze kunnen
deze ochtend kennismaken met de nieuwe leerkracht. Om 11.00 uur sluiten we de dag af
en start voor alle kinderen de zomervakantie.

Agenda

Donderdag 02 juli 2020

Musical / Afscheid groep 8
Rapport mee
Feestelijke laatste schooldag

Vrijdag 03 juli 2020

Vanaf 11.00 uur start zomervakantie

Woensdag 01 juli 2020

Hartelijke groet,
Namens het team,
Hetty Jelly Schingenga
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