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Nieuwsbrief 18
Schooljaar 2018-2019, vrijdag 21 juni 2019
Schoolfeest
Nog 6 nachtjes slapen en dan is het schoolfeest. Een jaarlijks happening waar veel hulp
bij nodig is. Gelukkig zijn er ook dit jaar weer veel ouders bereid om bij de spelletjes en
het verkopen van het eten te helpen. Veel ouders gaan ook iets lekker maken dat wij dan
weer kunnen verkopen. Voor de loterij zijn ook door ouders weer prijzen beschikbaar
gesteld. Dit alles zorgt ervoor dat het een mooi feest kan worden. Wij willen alle
ouders, die zich hebben opgegeven voor hulp, alvast bedanken.

Donderdag 27 juni hoeven de kinderen alleen ’s ochtends naar school, zodat wij alles in
orde kunnen maken voor het feest. Het feest begint om 17.00 uur en eindigt om 20.00
uur. Er is voor de kinderen weer van alles te doen. U kunt in de voorverkoop alvast een
spelletjeskaart (€2,00 per stuk) kopen voor uw kind. Aan u wordt ook gedacht en er is
genoeg lekkers om te nuttigen (u hoeft niet thuis te eten). Consumptiebonnen (10
strippen voor €3,00) zijn ook al verkrijgbaar in de voorverkoop. De voorverkoop is op
dinsdag 25 en woensdag 26 juni (van 08.30 tot 09.00 uur) en op woensdag 26 juni ook
nog van 12.15 tot 12.45 uur. Mocht het dan niet lukken, zijn er op het schoolfeest zelf
natuurlijk ook spelletjeskaarten en consumptiekaarten te koop. Tijdens het feest zijn
er ook loten te koop voor de loterij.
De DJ is geboekt en Luca Meijer komt weer zingen.

U heeft de posters vast in de school zien hangen, de kinderen hebben dit schooljaar
affiches gemaakt voor een rookvrij gebied. Ons schoolfeest is dan ook een rookvrij
feest.
Vrijdag 28 juni zijn de kinderen van de groepen 1 t/m 4 vrij.

U komt toch ook naar ons schoolfeest!
Schoolreisje
Donderdag 5 september gaan de groepen 1 t/m 6 op schoolreisje naar Julianatoren in
Apeldoorn. Het schoolreisje is al in de tweede week na de zomervakantie. We hebben
het schoolreisje verplaatst naar het begin van het schooljaar, omdat er aan het einde
van een schooljaar al veel activiteiten zijn. In de week van 1 juli ontvangt u een brief
waarin u wordt gevraagd om €30,00 (per kind) over te maken. Wij betalen van dit geld:
de entree, de bussen, een ijsje, de entreegelden en zitplaatsen van de begeleiders.
Kamp groep 7 & 8

Afgelopen zondag hebben veel ouders geholpen met het opzetten van de tenten voor het
kamp van groep 7 en 8. Groep 8 heeft echt fantastisch weer gehad. Zij zijn van maandag
t/m woensdag weggeweest en hebben zich uitstekend vermaakt. Donderdag kwamen zij
weer op school een beetje schor, maar met mooie herinneringen voor later. Woensdag
hebben wij groep 7 uitgezwaaid. Zij hadden af een toe een bui, maar hebben zich goed
kunnen uitleven. Het is een mooie traditie van De Octopus om te gaan kamperen in
Vogelenzang.
Lopen voor water
In de vorige nieuwsbrief heb ik u verteld, dat de groepen 7 & 8 gelopen hebben voor
Simavi met 6 liter water op hun rug. Zij hebben met deze actie opgehaald:

€1833,00
Een fantastisch bedrag!

Vakantie bieb
Uit onderzoek is gebleken dat het voor de kinderen heel belangrijk is om ook tijdens de
vakantie te lezen. En het voornaamste is natuurlijk dat het ook heel leuk is om te lezen.
Er is een speciale VakantieBieb-app waar u gratis kinderboeken kunt downloaden.

Agenda
Woensdag 26 mei: Rapporten mee
Donderdag 27 juni: Schoolfeest! School tot 12.00 uur. Feest van 17.00 tot 20.00 uur
Vrijdag 28 juni: Leerlingen groep 1 t/m 4 vrij
Maandag 8 juli: Musical groep 8A
Dinsdag 9 juli: Musical groep 8 B
Woensdag 10 juli: Uitzwaaien groep 8
Donderdag 11 juli: Laatste schooldag
Vrijdag 12 juli: Start zomervakantie t/m 25 augustus
Maandag 26 augustus: Eerste schooldag na zomervakantie
Met vriendelijke groet, mede namens de collega’s, Saskia Jonker

