Datum: 3 juni 2022

TUIMELBRIEF 6

Beste ouders, verzorgers,
Wat gaat het schooljaar weer snel, nog 5 weken tot de zomervakantie! We hebben inmiddels een hele leuke
schoolreis achter de rug. Alle kinderen hebben volop genoten van een dagje Plaswijck Park of Duinrell, zo fijn dat
dit weer gewoon kon plaatsvinden. Het is ook heel fijn dat we weer meer activiteiten kunnen ondernemen en ook
u als ouders weer wat vaker in school kunnen zien. Binnenkort bijvoorbeeld bij het Open Podium, waar u
verderop in de brief over kunt lezen en de afscheidsmusical van groep 8 die we weer op de normale manier
kunnen laten plaatsvinden.
In de laatste schoolweken worden de puntjes nog even op de i gezet, vinden de laatste oudergesprekken plaats,
worden de lokalen schoongemaakt en opgeruimd, rapporten geschreven en staan er nog wat leuke activiteiten op
de planning. Wij hopen er met elkaar nog een paar fijne weken van te maken! Voor de zomervakantie kunt nog
een laatste Tuimelbrief van ons verwachten, voor nu wensen wij u veel leesplezier!
Team Tuimelaar

HELDEN VAN HET ONDERWIJS
Enige tijd geleden is onze meester Mark in het zonnetje gezet door een leerling uit zijn groep. De school
veranderde die dag even in een soort van tv studio van SBS6. Mocht u het leuk vinden om deze uitzending terug
te kijken dan kunt u hieronder de link vinden:
https://youtu.be/B5kmivyou_k
ZOMERFEEST
Op vrijdag 24 juni is het dan eindelijk zover, het Zomerfeest! Het thema
voor dit jaar is zomercarnaval! Deze dag zijn er door heel de school
allemaal leuke activiteiten te doen, die te maken hebben met dit thema,
ook mogen alle kinderen natuurlijk verkleed naar school in hun mooiste
zomeroutfit. Uw kind hoeft geen eten of drinken mee te nemen, dit wordt
allemaal verzorgd. We gaan er met z’n allen een mooi feestje van maken,
dus hopelijk zien we jullie allemaal op deze feestelijke dag!
(Verdere informatie over het verloop van de dag volgt nog!)

OPEN PODIUM
Binnenkort is er weer een open podium. Een aantal leerlingen hebben iets bedacht om aan elkaar te laten zien,
bijvoorbeeld een dansje, iets muzikaals of acrobatisch. En u kunt daar weer bij zijn!

Wanneer?
Vrijdag 10 juni 13:00 uur: Afrika, Antarctica, Noord-Amerika (leerjaar 1-4)
Donderdag 16 juni 8:30 uur: Evenaar, Midden-Amerika
Vrijdag 17 juni 13:00 uur: Europa, Noord-Amerika (leerjaar 5), Azië, Noordpool
U bent dus van harte uitgenodigd om de talenten te kunnen zien!

OUDERGESPREKKEN
In de week van 27 juni vinden de oudergesprekken plaats voor de leerlingen van leerjaar 1 t/m 7. U krijgt van de
desbetreffende leerkracht een mail met daarin een uitnodiging voor welke datum u bent uitgenodigd. Deze
gesprekken zijn niet verplicht.
BELANGRIJKE DATA (ZIE OOK ONZE JAARPLANNER EN SCHOOLAPP/WEBSITE)
Ma 6 juni 2022
Tweede Pinksterdag: vrij!
Woe 8 juni 2022
Techniekroute leerjaar 8
Vr 10 juni 2022
Open podium: Afrika, Noord-Amerika (lj 1-4), Antartica 13.00 uur
Do 16 juni 2022
Open podium: Evenaar, Midden-Amerika 8.30 uur
Vr 17 juni 2022
Open podium: Europa, Noord-Amerika (lj 5), Azië, Noordpool 13.00 uur
Ma 20 juni 2022
MR vergadering
Do 23 juni 2022
Studiemiddag: vanaf 12 uur vrij!
Vr 24 juni 2022
Zomerfeest
Ma 27 juni – Do 30 juni 2022 Oudergesprekken
Wo 6 juli 2022
Musical leerjaar 8
Do 7 juli 2022
Rapporten mee naar huis en laatste schooldag leerjaar 8
Vr 8 juli 2022
Laatste schooldag

