Schooljaar 2017-2018

Extra nieuwsbrief 07 juni 2018

Vakantierooster 2018-2019
Correctie op het vakantierooster:
Zomervakantie:

maandag 15-07-2019 t/m vrijdag 23-08-2019

Start schooljaar 2019-2020:

maandag 26-08-2019

Anniedag
Binnenkort is het weer zover: op vrijdag 22 juni houden we onze gezamenlijke
Anniedag, ter nagedachtenis aan Annie MG Schmidt. Het thema van deze
Anniedag is “Natuur”. Het belooft een mooi feest te worden op ons eigen
natuurschoolplein!
Het programma ziet er als volgt uit:
08.30 - 09.00 :

Opening met optreden Annietheater bij de hoofdingang
(ouders welkom)

09.30 - 10.30 :

Natuurspelletjes circuit (groep 1 t/m 3)

10.35 - 11.45 :

Natuurspeurtocht (groep 4 t/m 8)

11.45 - 12.15 :

Afbouw circuit

12.15 - 13.15 :

Opbouw dierenexpositie

13.15 - 14.15 :

Keramische dierenexposities en optredens van alle
groepen

14.15 - 14.30 :

Afsluiting inclusief optredens in theatercirkel (ouders ook
welkom)

14.30 - 14.45 :

Officiële opening schoolplein

14.45 - 16.15 :

Slotfeest voor iedereen met drankjes, natuurhapjes van
ouders & live muziek Annie-band

16.15 - 17.30 :

Afbouw en opruimen schoolplein

Om dit alles te realiseren, zijn er veel extra handen nodig!
Wij zoeken dringend ouders voor de volgende dagdelen:
09.00 - 12.00 uur Begeleiding natuurcircuit en natuurspeurtocht: nog 20
ouders
13.00 - 15.00 uur Begeleiding middagprogramma: nog 8 ouders
16.15 - 17.30 uur Afbouw en opruimen: nog 10 ouders
U kunt zich tot 15 juni a.s. voor één van de dagdelen opgeven via Jacqueline
Kleijn (moeder Cato groep 3A via jpkleijn@gmail.com).
Voor alle overige ouders geldt:
Jullie zijn van harte welkom bij de opening om 08.30 uur en de afsluiting
vanaf 14.15 uur. We vragen ouders allemaal een natuurhapje te maken en mee
te nemen ter vergroting van de feestvreugde!
Nog een paar verzoeken om deze dag tot een onvergetelijk succes te maken:
•

We verzoeken deze dag kinderen liever niet op de fiets naar school
te laten komen en als het niet anders kan dan graag fietsen niet op
het schoolplein te stallen.

•

Ouders worden verzocht zelf geen alcoholische dranken mee te
nemen naar het schoolplein. Ouderraad verzorgt drankjes en tafels
voor natuurhapjes

•

Alle kinderen en hulp-ouders en kinderen vragen we deze dag
verkleed naar school komen in het thema (bijvoorbeeld als dier,
boswachter, vogelaar?!)

We kijken uit naar een mooie Annie-dag!
Namens de Kunst & Cultuurcommissie,
Hatta Fokker, Marcia Hexspoor en Jacqueline Kleijn

