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Activiteiten in de laatste week: 

Op maandag 19 juli nemen we afscheid van juf Chantal en juf Manon. De leerlingen hoeven geen eten 

mee te nemen in de kleine pauze. 

 

Op dinsdag 20 juli gaat groep 4 en 5 naar Breskens. Ze bezoeken het Visserijmuseum en gaan naar 

het strand. We hebben genoeg ouders om ons te brengen. Bedankt hiervoor! 

 

Op woensdag 21 juli gaat groep 1,2 en 3 maar het Krekeltje. De ouders van de leerlingen hebben al 

een brief meegekregen met informatie over deze ochtend.  

 

Op woensdag 21 juli gaat groep 6,7 en 8 naar Wachtebeke. Groep 6 en 7 gaat in de middag terug 

naar Eede. Deze leerlingen zullen later terug zijn, rond 13:00. Groep 8 blijft hier overnachten samen 

met juf Sentina en juf Maud.  

 

Op donderdagavond 22 juli nemen we afscheid van groep 8. De leerlingen van groep 8 hebben een 

leuk programma bedacht binnen de maatregelen die nu gelden wegens corona.  

 

Gevonden voorwerp 

Er blijven soms dingen liggen op onze school. Maandag zullen we een foto delen via klasbord met alle 

gevonden voorwerpen. Ze zullen ook maandagmiddag op het kleuterplein tentoongesteld worden. U 

kunt ze dan meenemen.   

 

Volgend schooljaar 

Volgende week wordt u verder geinformeerd over de leerkrachten die voor de verschillende groepen 

staan. Ook zal dan de kalender en schoolgids alvast digitaal met u gedeeld worden. Deze zal de 

eerste schooldag op papier aan uw kind meegegeven worden.  

 

Fusie 

Zoals u van het weekend in de krant kan lezen, wordt de naam  van de nieuwe onderwijsorganisatie: 

Elevantio. Deze naam verwijst naar élève in het Frans wat leerling betekent. Ook zit het woord élever 

uit het Frans er in. Dit betekent verheffen. We hebben er vertrouwen in dat het bundelen van onze 

krachten binnen deze organisatie voor goed onderwijs zorgt. U wordt in de toekomst hier verder over 

geinformeerd.  

 

Belangrijke data 
20-07   Groep 4 en 5 naar Breskens 
21-07   Groep 1,2 en 3 naar het Krekeltje 
21-07    Groep 6 t/m 8 naar Wachtebeke (Puyenbroeck) 
21-07/22-07  Kamp groep 8 
19, 20 en 22-07  Groep 1,2 middag vrij.  
22-07    Afscheid groep 8 
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