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Geachte ouder(s), verzorger(s), 

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief voor komende 

week, een week die in het teken staat van de 

komende verhuizing en de afronding van het 

schooljaar. 

 

Agenda 

 

Maandag 9 juli: 

- 11:00 uur Vossenjacht  

Dinsdag 10 juli: 

- 10:30 Generale repetitie musical 

schoolverlaters. Voor de kinderen van 

groep E is dit de laatste schooldag. 

Woensdag 11 juli: 

- 19:00 uur Afscheid eindgroep.  

Donderdag 12 juli: 

- Afscheid juf van Poelgeest in het 

zwembad. 

Vrijdag 13 juli: 

- 12:00 uur begin zomervakantie 

 

Mededelingen 

 

Bij de agenda 

De vossenjacht van maandagmorgen is een 

jaarlijks terugkomende activiteit waarin de 

eindgroep schoolverlaters zich als ‘vos’ 

verstoppen in de wijk rondom De Arend. De 

overige kinderen worden in groepjes gedeeld en 

gaan op zoek naar de vossen. 

De generale repetitie is een uitvoering van de 

musical voor de kinderen van alle groepen: zij 

zien dan ook de musical en voor de eindgroep 

is het een mooie laatste oefening. 

Het afscheid van juf van Poelgeest doen we met 

de kinderen in het zwembad: denkt u er aan dat 

u uw kind zwemkleding meegeeft? We 

zwemmen van 9:30 – 11:30 in De Brake. 

Vrijdag om 12:00 uur begint de zomervakantie. 

De laatste keer dat de kinderen uit ons oude 

schoolgebouw naar huis gaan…. 

 

Lopathon 

Zoals bijna ieder jaar was het ook nu weer 

lekker warm tijdens de lopathon. Knap hoe onze 

kinderen zich toch inspanden om zoveel 

mogelijk rondjes te lopen! Op dit moment komt 

het geld nog binnen: morgen (vrijdag) is de 

laatste dag waarop het geld ingeleverd kan 

worden. Zodra de opbrengst bekend is, geven 

we dat door in de nieuwsbrief. 

 

Bonte Avond 

De Bonte Avond was dit jaar een groot succes: 

het mooie weer speelde daarbij natuurlijk een 

grote rol, maar uiteraard was het ook fijn en 

goed om zoveel ouders en kinderen te mogen 

zien. Voor veel ouders was dit ook een ‘soort 

afscheid’ van het gebouw van De Arend. 

 

Het gebouw 

Veel mensen vragen aan ons of wij weten wat 

er met het gebouw van De Arend gaat 

gebeuren. Daar kunnen we wel duidelijk over 

zijn: dat weten wij niet…. Het gebouw is 

eigendom van de gemeente en die zal zich 

verder bezig houden met het verdere gebruik. 


