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27 juni 

Schoolreisje 
groepen 3,4 en 

Neo1 
 

27 juni 
start 

Avond4Daagse 
t/m 30 juni 

 
29 juni 

Intekenen 
rapportgesprekken 

vanaf 15:00 
 

1 juli 
2e rapport mee 

 
4-8 juli  

Rapportgesprekken2 
 

7 juli 
Lesvrije middag 

 
8 juli 

Schoolreisje 
groepen 5 t/m 7 

 
11 en 12 juli 

Afscheidsavonden 
groepen 8 

 
13 juli 

Uitzwaaien 8e 
groepers 

 
15 juli  

Lesvrije dag 
 

16 juli 
Zomervakantie tot 
en met 28 augustus 

 
Beste ouders/ verzorgers, 
 
Volgende week woensdag(middag) start de 
intekening voor de rapportgesprekken. De 
tijdslots staan open vanaf 15:00 voor de 
ouders die meerdere kinderen op school 
hebben. Zo zijn zij in de gelegenheid om 
gesprekken aansluitend af te spreken. Voor 
ouders met één kind op school staat de 
inschrijving open vanaf donderdagmiddag 
15:00. 
De rapporten gaan op vrijdag 1 juli mee met 
de leerlingen. De Cito E uitslagen krijgt u 
tijdens de rapportgesprekken. 
 

 
 
BELANGRIJK BERICHT VOOR DE OUDERS 
WAARVAN DE KINDEREN ZIJN AANGEMELD 
VOOR DE AVONDVIERDAAGSE 
 
Komende week begint de Avond4daagse 
van maandag 27 t/m donderdag 30 juni. 
Hierbij ontvangt u de routes die we gaan 
lopen. Het is prettig wanneer u zelf ook de 
route bestudeert en zo nodig mee neemt. 
U bent verantwoordelijk voor uw eigen kind 
en ook is het de bedoeling dat u zelf met uw 
kind meeloopt, het is niet de bedoeling dat 
uw kind alleen loopt. We vragen u 
vriendelijk om achter de vlag van onze 
school te lopen. 
  
Route maandag: 
 https://www.strava.com/routes/2974422299271643312 
Route dinsdag:  
https://www.strava.com/routes/2974057925275287800 
Route woensdag:  
https://www.strava.com/routes/2974034374738741424 
Route donderdag:  
https://www.strava.com/routes/2974422406895061834 

  

Alle avonden beginnen we met lopen 
om 18.00 uur bij De Flierefluiter 
locatie de Bosgouw. Zorg dat u op 
tijd bent! Er wordt niet 
gecontroleerd of uw kind er is, 
meelopen is op eigen 
verantwoordelijkheid. De school zelf 
is niet open, het is dus NIET mogelijk 
om gebruik te maken van de 
toiletten op school. 
De medaille uitreiking vindt 
donderdagavond plaats op het plein 
van de school, locatie de Bosgouw. 
Uw kind ontvangt het nummer 
medaille wat u als ouder aan ons 
heeft doorgegeven.  
  
De kinderen die mee doen aan de 
avond4daagse zullen maandag een 
bandje om krijgen, welke ze 
4 avonden om moeten doen, 
deze geeft recht op eten en drinken 
bij de drankenpost. Bij het rustpunt 
krijgen de kinderen wat lekkers in de 
vorm van een koekje/snoepje/zakje 
chips, dit omdat het ook feest is om 
eindelijk weer met elkaar te lopen. 
Wilt u er als ouder opletten dat uw 
kind het afval bij de drankpost in de 
afvalzak gooit zodat er geen afval in 
de natuur komt? 
  
Wij hebben er zin in! 
  
Groetjes van Sietske, Wendy en 
Danielle (ouderraad) 
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