
Maandbrief juli 2022
Deze maandbrief informeert u over de geplande activiteiten op locatie de Overkant van o.b.s. Rhoon.

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
27

Rapportgesprekken
28

Fruitochtend
29 30

Fruitochtend
1

Schoolreisje
Drievliet

4

l

5
Fruitochtend

9.00 uur
Musical voor de
leerlingen van
schoo

6
8.30-9.15 uur
Aanwezig
schoolcontactpersoon
Jeffrey Warnaar

Juf Miranda jarig

9.00 uur Musical
genodigden (opa’s,
oma’s)

17.30 uur
“afscheidsdiner”
groep 8

19.00 uur
Afscheidsavond
groep 8 (ouders)

7
Fruitochtend

Wennen in de
nieuwe groep

8

Laatste schooldag

Alle leerlingen om
12.00 uur vrij

11 12 13 14 15

Zomervakantie
9 juli t/m 21 augustus
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Nieuwsbrief juli 2022
Deze nieuwsbrief informeert u over de gebeurtenissen op locatie de Overkant van o.b.s. Rhoon.

Schoolreisje Drievliet:
Vrijdag 1 juli gaan we met de hele school op schoolreis. De kinderen worden verwacht om 8.30 uur in de
groep. We zullen rond 9.15 uur met de bus naar Drievliet vertrekken. We zullen u via de Parro app op de
hoogte brengen wanneer we denken terug te zijn in Rhoon.
De bussen zullen op de Stationsstraat hoek Nachtwaker vertrekken en aankomen.
We hebben er zin in en kijken uit naar een gezellig dag met elkaar.

Zomervakantie:
De zomervakantie begint voor de leerlingen op vrijdag 8 juli om 12.00 uur. Wilt u vanaf 4 juli vast een
grote tas meegeven, zodat zij hier in de loop van de week hun spullen in kunnen verzamelen. De tas
moet wel aan de kapstok of aan de leuning van hun stoel opgehangen kunnen worden. Graag hier
rekening mee houden met het meegeven van de tas.

Schoolkamp:
Na de zomervakantie staat het schoolkamp gepland van 12 september t/m 16 september.
De voorbereidingen zijn in volle gang. Eindelijk kan het weer!

Vakantie:
Wensen u namens het hele team een heel fijne en gezonde zomervakantie toe. Hopen dat iedereen kan
gaan genieten van een welverdiende vakantie zoals deze gepland is.
groep 8 gaat ons verlaten, wij wensen de kinderen een fijne voortzetting van hun schoolcarrière en
bedanken de ouders voor het vertrouwen in onze school.

Tot ziens op maandag 22 augustus!
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