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Naar de nieuwe bouw! 
Vandaag, maandag 2 juli hebben alle kinderen 
die van groep wisselen gehoord in welke groep 
ze volgend jaar zitten. 
 
De oudste kleuters gaan naar de middenbouw en 
de 5e groepers gaan naar de bovenbouw. 
We wensen alle kinderen een hele fijne periode 
in hun nieuwe bouw. 
Woensdag 11 juli is de doorschuifdag,  dan zijn ze 
allemaal al een dagje in hun nieuwe klas. 
We ontvangen dit jaar ook weer enkele nieuwe 
kinderen van andere scholen, ook zij zijn op deze 
dag uitgenodigd. 

 
 
Afscheid groep 8 
Maandagavond 16 juli nemen we weer afscheid 
van een groep 8! In de avond voeren zij hun 
eindmusical op voor hun ouders en opa’s en 
oma’s. in de middag kijken de kinderen van groep 
5, 6 en 7 naar de tray-out.  Voor de kleuters en 
de kinderen van groep 3 en 4  worden in de 
ochtend de liedjes gezongen. 

 

 
 

Tropisch zomerfeest! 
We verwachten zomers weer a.s. vrijdag 6 juli 
komt allen om de zomer te vieren!! 
 

 
 
Betaling vrijwillige ouderbijdrage 
Op dit moment staat de teller op 70% en daar 
zijn we heel blij mee! Het betekent echter ook 
dat 30 % van de gezinnen nog geen bijdrage 
heeft gedaan. Deze bijdrage blijft zeer welkom u 
kunt nog altijd een bedrag storten op rekening 
NL36INGB0007944933 t.n.v.   Amstelwijs inzake 
Ouderraad Mio Mondo. 
 

Roostervrije dagen voor het nieuwe schooljaar 
In de laatste Nieuwsbrief voor de vakantie zijn 
alle dagen bekend. 
De dagen in het eerste kwartaal zijn wel bekend: 
Woensdag 26 september zijn alle kinderen vrij 
Vrijdag 19 oktober is ok een RV dag voor alle 
kinderen. Dit is de vrijdag voor de herfstvakantie. 
Dinsdagmiddag 4 december is een vrije middag 
voor de kinderen van groep 1 t/m 4 
Vrijdag21 december is ook voor alle kinderen 
een roostervrije dag. 
Het vakantierooster heeft al eerder in de NB 
gestaan. 
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Personele zaken 
Helaas zal Dick Middelberg ons na de zomer 
verlaten, hij zal weer volledig werkzaam zijn op 
Montessorischool de Linde. 
Wij zijn op zoek gegaan naar een nieuwe 
conciërge en we hopen dat we nog voor de 
zomer een geschikte opvolger van Dick vinden. 
Tijdens het zomerfeest kunt u Dick alvast gedag 
zeggen. 
 

Na de zomervakantie zal Eefje Brouwer weer 
starten als Intern begeleider. We nemen afscheid 
van Tonnie van Laar. Chantal Aartse zal tot de 
herfstvakantie nog één dag per week ter 
ondersteuning aanwezig zijn. 
 

Laatste KOO tentoonstelling de nieuwe wereld 
In het kader van wereldburgerschap en 
samenwerken met het VO, hebben de kinderen 
van klas G 4x een hele ochtend genoten 
van workshops, die speciaal op maat waren 
georganiseerd, gekoppeld aan de DaVinci/KOO 
thema's de Aziaten en de Nieuwste Tijd. 
Kinderen hebben o.a. met een aantal 
brugklassers van het KKC gewerkt aan een stop-
motion filmpje, een enorme draak gemaakt met 
druktechnieken, een z.g. electrische 
eieropwarmer geknutseld (denk aan de eerste 
massaproductie, kinderarbeid en industriële 
revolutie) en lessen gekregen over o.a. het 

recyclen van afval.. 
Alle betrokkenen waren erg enthousiast en 
wellicht is een dergelijke aanpak volgend jaar wel 
voor herhaling vatbaar...  
 

Internationale bijeenkomst. 
Op 22 juni was de 3e internationale bijeenkomst. 
Het was weer een groot succes, een grote 
opkomst met heerlijk eten en live muziek. 
Allemaal heel erg bedankt voor jullie komst en 
hulp. 
Groet, Ouderraad 

 
 

 Belangrijke data: 
Vrijdag 6 juli:  schoolfeest 
Woensdag 11 juli:  doorschuifdag 
In week  28 bezoekt de BB het Anne Frank huis 
Laatste lesdag vrijdag 20 juli, de vakantie begint om 12.00 uur 
Eerste lesdag groep 1/tm 8 maandag 3 september.  
Eerste lesdag nieuwe kleuters:  dinsdag 4 september 
 

Laatste nieuwsbrief van het schooljaar op vrijdag 20 juli 2018 
 


