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AGENDA

NIEUWTJES UIT DE SCHOOL
Ruimtegebrek OBS Delftlanden

28 juni
Speciaal schoolreisje
groep 3 t/m 6
29 juni
Vergadering leerlingenraad

Omdat we niet genoeg klaslokalen hebben, wordt het
speellokaal in de zomervakantie verbouwd. De helft van
het speellokaal blijft behouden en de andere helft wordt
verdeeld onder de twee scholen.
Aan onze kant (ingang speellokaal) wordt een klaslokaal
gemaakt. In dit klaslokaal komt groep 2. Het speellokaal is
na de verbouwing nog steeds ruim genoeg om met groep
1 en groep 2 te gymmen.

2 juli
Tweede rapport mee
5 juli
Traktatie ijsjes
Leerlingenraad

6 juli
Afscheidsavond groep 8
7 juli
Meesters en juffen dag

De leerlingenraad heeft afgelopen schooljaar iedere 6 weken samen met juf
Lucinda vergaderd om namens hun klas allerlei zaken te bespreken. Zo zijn we te
weten gekomen wat de kinderen van onze school belangrijk vinden en hebben we bepaalde acties kunnen ondernemen. De leerlingenraad heeft een belangrijke rol gehad.
We willen Niels Eggens (gr. 5) Lynn Kootstra (gr. 6) Zoë Macke (gr. 7) en Fleur Hagedoorn (gr. 8) hartelijk
danken voor hun inzet in het afgelopen schooljaar!

8 juli
-Eind film kijken
-Kennismaking met de nieuwe
leerkracht
-Spelletjesmiddag
9 juli
-Uitzwaaien groep 8
-Start zomervakantie om
12.00 uur

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 getoond.
Woensdag 7 juli
Op woensdag 7 juli vieren we met de
hele school de verjaardagen van alle
meesters en juffen van OBS Delftlanden en daarom 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.

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 donderdag 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 buikschuifbaan, richting het voortgezet onderwijs
gaan.
Om 12.00 uur zijn alle
kinderen vrij en hebben
we vakantie tot-en-met
22 augustus.

