
NIEUWSBRIEF 

 
 
9 juni 
-Speciaal schoolreisje  
groep 1/2 
-Juf Lucinda jarig 
 
14 juni 
Start Cito toetsweken 
 
15 juni 
-Afsluiting thema:  
Delftlandse spelen 
-MR vergadering 
 
17 juni 
GMR vergadering 
 
20 juni 
Vaderdag 

 
 
 
 

21 juni 
Leerlingenraad  
 
23 juni  
Bekendmaking Kinderjury  
 
24 juni 
Speciaal schoolreisje groep 
7/8 
 
28 juni 
Speciaal schoolreisje  
groep 3 t/m 6 
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AGENDA               

Laatste schoolweek 

In de laatste schoolweek gaan we allerlei leuke 

activiteiten organiseren zodat we het jaar vrolijk 

kunnen afsluiten.  

Het volgende staat op het programma: 

Dinsdag 6 juli 

De kinderen van groep 8 gaan dinsdagavond 6 

juli een heuse filmavond beleven. Het zal een 

speciale avond worden die volledig in teken 

staat van het afscheid van groep 8. De kinderen 

komen in galakleding, er zal gedineerd worden 

en uiteraard wordt de eindfilm van groep 8 ge-

toond.  

Woensdag 7 juli 

Op woensdag 7 juli vieren we met de 

hele school de verjaardagen van alle 

meesters en juffen van OBS Delftlanden en daar-

om is het extra groot feest! Deze dag gaan we 

allerlei leuke spelletjes doen en komen er 

springkussens op het schoolplein.  Alle kinderen 

mogen verkleed naar school komen. 

 

NIEUWTJES UIT DE SCHOOL 

Het schaduwdoek is geplaatst! 

MFA Delftlanden is door Samenloop voor 
Hoop en KWF Emmen uitgeloot en we heb-
ben een prachtig schaduwdoek gewonnen! 
Het schaduwdoek is geplaatst op het kleuter-
plein. Op deze wijze kunnen we onze leer-
lingen beschermen tegen schadelijke UV-
straling en ze veilig buiten laten spelen zon-
der te verbranden.  

Samenloop voor Hoop en KWF, super be-
dankt! 

MR-kandidaten  

Naar aanleiding van onze oproep van de Medezeggen-
schapsraad hebben meerdere ouders kenbaar gemaakt 
zich kandidaat te willen stellen voor de oudergeleding. 
Het doet ons goed om te merken er meerdere ouders zijn 
die willen meedenken over belangrijke schoolzaken.  

 

Echter hebben we voor volgend schooljaar maar 1 ouder 
nodig en daarom zullen er verkiezingen worden uitge-
schreven. De beschikbaar gestelde kandidaten zullen zich 
binnenkort aan uw voorstellen en aangeven waarom ze 
willen plaatsnemen in de oudergeleding van de Medezeg-
genschapsraad. Vervolgens kunnen alle ouders stemmen 
middels een stemlijst in SchouderCom. Alle ouders krijgen 
bericht wanneer ze kunnen stemmen. 

Donderdag 8 juli 

De kinderen van groep 8 zijn al weken bezig 

met het voorbereiden van de eindmusical/film. 

Op dinsdagochtend 6 juli wordt de film in alle 

klassen gedraaid.  

Normaliter mogen de kinderen op de donder-

dag voor de zomervakantie een kijkje nemen in 

de nieuwe klas. Vanwege de maatregelen doen 

we dat een beetje anders en zal de nieuwe juf 

of meester zijn of haar nieuwe klas opzoeken. 

‘s Middags gaan we in alle groepen spelletjes 

spelen. De leerkracht bedenkt spelletjes en/of 

er worden gezelschapsspelletjes gespeeld.  

Vrijdag 9 juli 

Tijdens de laatste ochtend van dit schooljaar 

zwaaien we de leerlingen van groep 8 uit. De 

kinderen zullen glijdend, over een buik-

schuifbaan, richting het voortgezet onderwijs 

gaan. 

Om 12.00 uur zijn alle 

kinderen vrij en hebben 

we vakantie tot-en-met 

22 augustus.  


