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Belangrijke	  data	  
Dinsdag	  12	  juli	  

!	  	  schoolreisje	  groep	  7	  
Woensdag	  13	  juli	  
!	  afscheidspicnicks	  OB	  en	  MB	  

Donderdag	  14	  juli	  
!	  laatste	  schooldag	  
	  	  

Maandag	  22	  augustus	  
!	  eerste	  schooldag	  
	  	  

Gevonden	  Voorwerpen	  
Er	  ligt	  weer	  van	  alles	  in	  de	  bak	  Gevonden	  
Voorwerpen	  op	  de	  Vlinderboom:	  jassen,	  

schoenen,	  lunchbakjes,	  truitjes.	  Rob	  zet	  hem	  
elke	  dag	  buiten,	  sla	  je	  slag!	  In	  de	  vakantie	  gaat	  
alles	  naar	  de	  kledingbak!	  

	  	  
Kidsproof	  Amsterdam	  
Zomervakantietip:	  kent	  u	  Kidsproof	  

Amsterdam?	  Op	  deze	  website	  vindt	  u	  een	  
handige	  Uitagenda	  met	  veel	  tips	  voor	  uitjes	  in	  

de	  natuur,	  leuke	  workshops	  in	  de	  musea,	  
speciale	  kindervoorstellingen,	  zwemplekjes	  en	  
nog	  veel	  meer!	  Extra	  fijn:	  u	  vindt	  hier	  ook	  tips	  

voor	  gratis	  en	  low	  budget	  activiteiten!	  
	  

	  
	  
Bibliotheekteam	  

Volgend	  schooljaar	  gaan	  we	  verder	  met	  de	  
grote	  bibliotheekactie	  waar	  we	  vorig	  jaar	  met	  
een	  aantal	  ouders	  mee	  gestart	  zijn!	  Zorgen	  dat	  

alle	  boeken	  goed	  in	  ons	  systeem	  staan	  zodat	  
je	  als	  kind	  ook	  digitaal	  kan	  zoeken	  en	  boeken	  
kan	  recenseren.	  De	  oude	  boeken	  eruit	  halen,	  

kijken	  welke	  gaten	  er	  in	  onze	  collectie	  zitten.	  
Wisten	  jullie	  dat	  we	  elk	  jaar	  van	  de	  OuderRaad	  

alle	  bekroonde	  boeken	  van	  de	  
KinderBoekenWeek	  cadeau	  krijgen?	  Daar	  
wordt	  jullie	  vrijwillige	  ouderbijdrage	  o.a.	  aan	  

besteed.	  
Oproep:	  wie	  wil	  komend	  schooljaar	  helpen	  in	  
het	  bibliotheekteam?	  Alle	  hulp	  is	  welkom:	  

eenmalig	  of	  meerdere	  keren.	  Anne	  
Colenbrander	  (moeder	  Hajo	  en	  Ronja)	  en	  
Madeleine	  coördineren	  de	  boel.	  

	  	  
Afscheid	  leden	  OuderRaad	  
Omdat	  hun	  kinderen	  van	  school	  af	  gaan	  

nemen	  we	  afscheid	  van	  twee	  zeer	  
gewaardeerde	  OuderRaad	  leden:	  Hilde	  
(moeder	  Jette)	  en	  Wieke	  (moeder	  Lieve).	  Als	  

klap	  op	  de	  vuurpijl	  hebben	  ze	  nog	  geregeld	  
dat	  de	  musical	  van	  groep	  8	  gefilmd	  werd.	  Niet	  
alleen	  apparatuur	  geregeld	  maar	  ook	  zelf	  

achter	  de	  camera	  gestaan!	  Als	  team	  voelen	  we	  
ons	  door	  alle	  ouders	  zeer	  gezien.	  De	  manier	  

waarop	  de	  OR	  ons	  dat	  toonde	  de	  afgelopen	  
jaren	  (dankjewel	  poster,	  persoonlijke	  
cadeautjes)	  waarderen	  wij	  zeer,	  dat	  geeft	  

energie	  en	  blijheid.	  Namens	  het	  team	  wil	  ik	  
Hilde	  en	  Wieke	  enorm	  bedanken.	  

https://www.kidsproof.nl/amsterdam
https://www.kidsproof.nl/amsterdam

