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Musical de DJ draait door
De musical van groep 8A is op woensdag 6 juli. De zaal is om 18.30 uur open
en de musical begint om 19.00 uur.
De musical van groep 8B is op donderdag 7 juli. De zaal is om 18.30 uur open
en de musical begint om 19.00 uur.
Locatie is de ASWA aan de burgemeester Klauckelaan in Appingedam.
Net als vorig jaar kunt u tijdens de pauze lootjes kopen en mooie prijzen
winnen!

Snoep strooien en afscheid groep 8
Woensdag 13 juli gaan de leerlingen van groep 8 snoep strooien in alle klassen. Donderdag 14 juli is
het voor groep 8 de laatste schooldag. Rond half 2 zullen zij door alle leerlingen uitgezwaaid worden.
Vrijdag zijn de leerlingen van groep 8 vrij!
Rondvaart Damsterveer.
Ook gaan alle leerlingen van groep acht een rondvaart maken met de Damsterveer. Dit is op
woensdag 13 juli.

De Laatste Schooldagviering
Op donderdag 14 juli vieren wij de laatste schooldag. De echte laatste schooldag voor de
zomervakantie zal op vrijdag 15 juli zijn.
Tijdens de viering hebben de kinderen de keuze om allerlei activiteiten, spelletjes en workshops te
volgen. Ze zijn hierin vrij om te kiezen. Ook zullen er 2 springkussens opgeblazen worden om het
schooljaar feestelijk samen af te sluiten. De kinderen kunnen de gehele dag onbeperkt ranja drinken.

Aangezien we het afval en de kosten hiervoor willen beperken, vragen we jullie de kinderen een
drinkbeker (tip: voorzien van naam) mee te geven.
De lunch bestaat uit maximaal 2 bolletjes knakworst. Ook krijgen de kinderen deze dag een
suikerspin (tijdstip naar keuze) en een ijsje.
Fruit en brood meenemen is deze dag dus in principe niet nodig. Mocht u twijfelen of uw kind hier
genoeg aan heeft, kunt hem/ haar nog iets meegeven. We hanteren de normale schooltijden. Vanaf
13:20 u starten wij met het maken van een erehaag voor de leerlingen van groep 8. Zij nemen dan
afscheid van alle kinderen en de school. Wij hopen op mooi weer en een feestelijke afsluiting!

Data voor het maken van de pakken voor de corso
Op de onderstaande data kunnen ouders vanaf groep 2 op school komen
om het pak voor hun kind(eren) te maken die meelopen met de corso.
Graag een eigen schaar meenemen en je van tevoren opgeven via het
emailadres: papiercorsojanligthart@gmail.com

Maandag 4 juli aanvang 19.00 uur
Donderdag 7 juli aanvang 08.30 uur
Donderdag 7 juli aanvang 19.00 uur
Dinsdag 12 juli aanvang 08.30 uur

Cool little Kids
Cool Little Kids is een onderzoeksproject: we willen graag weten welk programma ouders het beste
kan helpen om hun kind dapperder te maken en angstproblemen te voorkomen. U kunt zich gratis en
vrijblijvend aanmelden voor het project. U zult vervolgens willekeurig bij programma A of programma
B worden ingedeeld. In de flyer in de bijlage meer informatie over dit project.

