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Nu we aan het einde van het schooljaar zijn, willen wij u allen hartelijk danken voor uw inzet in het
afgelopen schooljaar. Jullie hebben ons wederom op allerlei manieren geholpen. Wij realiseren ons
goed dat zonder uw hulp een aantal zaken onmogelijk zouden zijn. Iedereen die op welke manier dan
ook een steentje heeft bijgedragen, hartelijk dank!
Namens het team van De Driesprong wens ik u een fijne zomervakantie toe.
Tot in het nieuwe schooljaar!
Paul Knuivers
locatiecoördinator

Reminder musical groep 7 en 8
Donderdag 11 juli is het zover: “Herrie op het eiland!" van groep 7/8! Gangster Johnny Penoze denkt
zich met zijn liefje Samantha en maten Boris en Pim schuil te kunnen houden op een “rustig” tropisch
eiland. Niemand zal ze hier zoeken. De schat is voorlopig veilig en wordt snel in een kist onder één van
de vele palmbomen begraven. Dan ontstaat er herrie. Een cruiseschip vol met kleurrijke passagiers
meert aan. De charmante Kapitein Kibbeling met zijn slimme assistente Edith, de vele bijzondere
passagiers en het personeel komen allemaal van boord om het eiland te verkennen. Het is gedaan met
de rust. De gangsters moeten snel een list verzinnen om als die mensen van het eiland af te
krijgen…………
De kinderen van groep 7/8 hebben de laatste maanden hard
geoefend om een geweldige show neer te zetten. Graag
nodigen wij alle ouders van de school uit om hierbij aanwezig
te zijn. Alle leerlingen van onze school zien
donderdagmiddag al de musical tijdens de generale repetitie.
Vanwege de drukte is het helaas niet mogelijk dat kinderen
's avonds mogen komen. De kinderen van groep 1 t/m 5
zullen donderdagmiddag met de gymbus naar De Duif
worden vervoerd. De kinderen van groep 6 gaan die middag
op de fiets. Welke ouder kan meefietsen? Graag doorgeven
aan juf Petra of juf Monique.
Alle leerlingen mogen om 15.00 uur bij de Duif opgehaald worden en/of zelf naar huis fietsen.
Vanaf 19.00 uur staat de koffie klaar in café De Duif aan de Groenloseweg. Dit wordt geregeld door
ouders van de OR. De musical start om 19.30 uur. De kinderen en het team hebben er enorm veel zin
in.

Eikenprocessierups
Op het schoolplein en het voetbalveld is de eikenprocessierups geconstateerd. Uiteraard hebben wij
direct actie ondernomen en hopen dat dit z.s.m. verholpen wordt.

Activiteiten op de laatste schooldag
De school begint om kwart voor 9. De leerlingen hoeven deze ochtend geen eten en drinken mee te
nemen. Zij krijgen deze ochtend een pannenkoek (we zoeken nog een aantal ouders voor het bakken!).
U kunt zich opgeven op de flap-over.
Van 9 tot 10 uur verzorgen de leerlingen van groep 8 een spelletjesochtend voor alle leerlingen. Vanaf
11.00 uur zijn ouders welkom op school om afscheid te nemen van juf Leslie en om samen het
schooljaar af te sluiten.
Afscheid groep 8
Rond 11: 15 uur zal groep 8 de schoolvlag strijken, daarna zullen zij 3 rondjes om de school fietsen, dus
….. komt allen op tijd! Wie wenst kan tussen half 12 en 12 uur naar huis. Om 12 uur begint voor alle
kinderen de vakantie.

Noteer het vast in uw agenda! Schoolreisje en schoolkamp!
- 16 t/m 18 september schoolkamp groep 7 en 8.
- 19 september schoolreisje groep 1 t/m 6
Meer informatie ontvangt u begin volgende schooljaar.

Vanuit de medezeggenschapsraad
Afgelopen dinsdag (25 juni) hebben Esther Krooshoop en juf Stien, na jaren lang deelgenomen te
hebben, afscheid genomen van de MR. We kijken terug op een fijne samenwerking en willen hen
hartelijk bedanken voor hun inzet en betrokkenheid. In het volgende schooljaar zal de MR bestaan uit
Marian Nijen Es, Marleen Blikman, Edwin Hondorp, juf Carla en Juf Monique. De nieuwe leden wensen
wij een fijne samenwerking toe.

Kalender juli/aug/sept
9 juli
11 juli
12 juli
19 juli
1 sept
4 sept
14 sept
16 t/m 18
19 sept
24 sept

opbouw musical
musical
2e rapport mee
laatste schooldag
eerste schooldag
controle op hoofdluis
septemberfeest (alle kinderen ’s middags vrij)
schoolkamp groep 7/8
schoolreisje groep 1 t/m 6
informatieavond

