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Vanuit het team: 

Schooljaar 2017-2018 
In de bijlage de vakantiedagen en 
studiedagen/-middagen waarop 
de leerlingen volgend schooljaar 
vrij zijn. We hebben in deze dagen 
een kleine aanpassing moeten 
maken.  
 
Doorschuifochtend  
Op dinsdag 18 juli gaan alle 
kinderen even kennismaken met 
hun nieuwe groep. Meester 
Ronald kan deze ochtend niet 
aanwezig zijn in verband met 
verplichtingen op zijn school.  
Wij gaan via Skype kennismaken 
met Meester Ronald, samen met 
de kinderen die volgend 
schooljaar in groep 4-5-6 zitten.  
De andere leerkrachten zijn 
aanwezig deze ochtend. Het lukt 
ze niet allemaal om ook direct aan 
het begin van de ochtend of aan 
het eind van de middag aanwezig 
te zijn. Daar waar mogelijk zijn ze 
aanwezig en kunnen ook de 
ouders met hen kennismaken.  
 
Generale repetitie  
Op dinsdag 18 juli is de generale 
repetitie van de eindmusical van 
groep 8. De repetitie begint om 
13:00 uur. Voor deze repetitie 
hebben de kinderen de ouderen 
van de Slingeborgh uitgenodigd. 
 
Laatste schooldag  
Op donderdag 20 juli sluiten we 
het schooljaar 2016-2017 af met 
een gezellige dag met allemaal 
spelletjes vanaf 10.30 uur. De 
kinderen hoeven deze dag geen 
eten en drinken mee, dit wordt 
verzorgd door de 
oudervereniging.  
Vanaf 14.15 uur zullen we de 
kinderen van groep 8 uitzwaaien.  
 
 
 
 
 

 
 
Herhaling: Opruimen musical  
Helaas hebben wij nog niet 
genoeg hulp gevonden. 
Zonder hulp, geen musical!  
 
Op woensdag 19 juli is het zover, 
de musical Overboord! We 
gebruiken hierbij veel materialen 
en hebben een mooi decor 
opgebouwd. Daarom zoeken wij 
ouders die op donderdag 20 juli 
willen helpen met het opruimen 
van het decor en overige 
materialen. Opgave bij juf 
Marieke of juf Roos. 
 
Vakantielezen 
Het is zeer belangrijk dat kinderen 
tijdens de vakantie blijven lezen 
om terugval in niveau te 
voorkomen. Vijftien minuten per 
dag is al voldoende.  
Volgende week zullen de kinderen 
een zomerleeskaart meekrijgen. 
Deze kaart is een superleuk 
initiatief om ervoor te zorgen dat 
de kinderen blijven lezen. Na het 
voltooien van een kwartier lezen 
mag een kind een zonnetje 
inkleuren. Lever de kaart op 4 
september 2017 in op school en 
maak kans op een prijsje.  
 
Vanuit de groepen: 
Groep 1/2 
Deze laatste twee weken werken 
we met het thema Vies & Schoon. 
Wat hebben we al flink gepoetst 
in de klas. Volgende week willen 
we onze stoel schoonmaken, 
misschien kunt u uw kind een 
schuursponsje of doekje 
meegeven?  
Een groot compliment voor alle 
ouders die voor ons thuis aan het 
schoonmaken zijn geweest. Alles 
ruikt weer heerlijk fris. Heel erg 
bedankt!  
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Wat staat er o.a. in deze 
nieuwsbrief: 
 Schooljaar 2017-2018  

 Doorschuifochtend  

 Laatste schooldag 

 Herhaling: Opruimen musical 

 
Activiteitenoverzicht: 
 18 juli groepen wissel     

 19 juli 10.40 uur musical 
uitvoering van groep 7-8 
voor alle vrijwilligers van de 
school      

 20 juli laatste schooldag      

 21 juli tot en met 3 

september zomervakantie      
 

Aanwezigheid MIB-er, 

teamleider en directeur  

MIB-er Lia 
Even weken: maandag en 
woensdag 
Oneven weken: maandag   
 
Teamleider  Wendy 
Maandag, dinsdag  en donderdag 
(in het geval van studiedagen kunnen de 
dagen wisselen). 

Meerschools  directeur Christa 
Dinsdag (in het geval van een calamiteit 

op een andere school en of studiedagen 
kunnen de dagen wisselen). 
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Groep 3/4 
Boerderij  
Bezoek aan de boerderij. 
Op dinsdagochtend 18 juli zullen 
wij een bezoek brengen aan een 
boerderij. Het vervoer is al 
geregeld, dat is heel fijn! 
Wilt u uw kinderen kleding 
aandoen die vies mag worden. 
Het dragen van laarzen wordt 
aanbevolen.  
 
Vrijdag 
Vrijdag is juf Karin afwezig in 
verband met een trouwerij. Er 
komt een vervanger in de klas. De 
gymtijden zijn gewoon zoals 
normaal, dus om 08.20 uur bij 
gymzaal de Timp. 
 
Groep 5/6 
Rapport(gesprekken) 
De rapporten zijn mee gegaan 
naar huis en nagenoeg alle 
rapportgesprekken hebben 
plaatsgevonden. Het waren fijne 
gesprekken. Ik begrijp dat 
iedereen het rapport nog even wil 
laten zien aan familie en/of 
vrienden. Is dit al voor de vakantie 
gelukt dan verzoek ik jullie 
vriendelijk het rapport uiterlijk 
donderdag 20 juli weer in te 
leveren. Voor diegene die het 
rapport in de vakantie nog wil 
showen het verzoek om het 
rapport in de eerste week na de 
vakantie weer in te leveren.  
 
Inkie 
Ook Inkie wil graag vakantie 
vieren. Wij zijn op zoek naar een 
logeeradres! Hiervoor kun je je 
melden bij juf Abigail en/of juf 
Wendy.  
 
Verjaardag juf Abigail 
Vorige week vrijdag hebben we, 
op verzoek van mijn lieve 
leerlingen, kort en gezellig met 
elkaar mijn verjaardag gevierd. Ik 
bedank iedereen voor de 
prachtige tekeningen, de mooie 
slinger en de andere cadeautjes.  
 
 

Groep 7 en 8 
Generale repetitie  
Op dinsdag 18 juli is de generale 
repetitie van de eindmusical. De 
repetitie begint om 13:00 uur. 
Tijdens deze repetitie zijn de 
mensen die er woensdag niet bij 
kunnen zijn van harte 
uitgenodigd. We verzoeken u wel 
om op tijd aanwezig te zijn, zodat 
we om 13:00 uur echt kunnen 
starten. Voor deze repetitie 
hebben de kinderen ook de 
ouderen van de Slingeborgh 
uitgenodigd. 
 
Musical 
Woensdagochtend 19 juli speelt 
groep 7/8 de musical voor de 
leerlingen en alle hulpouders. Ook 
ouders/ opa’s en oma’s van de 
leerlingen van groep 7/8, die ’s 
avonds niet kunnen, zijn deze 
ochtend welkom. 
’s Avonds spelen de kinderen de 
musical om 18:15 uur. De inloop 
is zoals u op de uitnodiging heeft 
kunnen lezen om 18:00 uur zodat 
we daadwerkelijk om 18:15 uur 
kunnen starten.  
 
Herhaling: Opruimen musical. 
Helaas hebben wij nog niet 
genoeg hulp gevonden. 
Zonder hulp, geen musical! Op 
woensdag 19 juli is het zover, de 
musical Overboord! We gebruiken 
hierbij veel materialen en hebben 
een mooi decor opgebouwd. 
Daarom zoeken wij ouders die op 
donderdag 20 juli willen helpen 
met het opruimen van het decor 
en overige materialen. Opgave bij 
juf Marieke of juf Roos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

---------------------------- 
Indien u nog vragen hebt naar 
aanleiding van deze nieuwsbrief 
of over de dagelijkse gang van 
zaken op school, loop dan gerust 
de school binnen en ga in gesprek 
met de leerkracht, teamleider 
en/of meerschools directeur. 
 
Hartelijke groeten, 
Team Maria in Campisschool 
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