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Laatste schoolweek
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We zitten inmiddels in de laatste schoolweek van 2021/2022.
Wat staat er nog op de planning?
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·

Deze week wordt de musical van groep 7/8 drie keer opgevoerd. Op maandagochtend was de eerste uitvoering voor alle leerlingen van de school en op dinsdagochtend is de uitvoering voor opa’s, oma’s en overige genodigden. Op woensdagavond is de uitvoering voor alle ouders en broertjes/zusjes die de musical
niet op maandagochtend gezien hebben. Woensdagavond verzorgt aansluitend
de activiteitencommissie nog een drankje voor alle aanwezigen.

·

Donderdag is het eindfeest en krijgen alle kinderen frietjes en frikandel. Ze hoeven die dag geen boterhammen en drinken voor tussen de middag mee te brengen. Om 14.45 u is de school uit en nemen alle kinderen van groep 1 t/m 7 bij
het vertrekken nog afscheid van groep 8. Daarom moeten donderdag ook de

vlaswiek@
elevantio.nl

Aanpassing plan van inzet 2022/2023
Er is een kleine wijziging in het plan van inzet voor volgend schooljaar.
De manier waarop we qua inzet van de leerkrachten in de verschillende groepen starten,
zal enkele weken worden verlengd (tot de kerstvakantie). Begin januari zal juf Carmen
weer starten en gaat het tweede schema in.

Bereikbaarheid school in de vakantie
Voor dringende zaken in de schoolvakantie kunt u de school via de mail bereiken via
vlaswiek@elevantio.nl. Deze mailbox wordt regelmatig bekeken.

Start schooljaar 2022/2023
Op maandag 5 september start de school weer. De ouders van groep 1/2 mogen op
deze dag om 8.25 u met hun kleuter mee naar binnen.

Fijne vakantie
Het team van de Vlaswiek bedankt alle
ouders/verzorgers voor alle hulp, voor
de fijne samenwerking én voor het vertrouwen het afgelopen schooljaar.
Leerlingen die onze school verlaten wensen we het allerbeste op de nieuwe
school.
En we wensen iedereen een mooie,
ontspannen zomervakantie toe!

