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PBS/Dalton 

We zijn aan het einde van de PBS kalender met afspraken. De laatste 2 weken zullen de 

leerkrachten zelf afspraken herhalen die voor hen belangrijk zijn. Dit geldt ook voor de 

Dalton afspraken. 

  

Warme week 

De afgelopen week was het erg warm.  Mede 

dankzij de hulp van ouders (schaduwdoek van 

Maurice Hengeveld en een ijsje van de OC) is alles 

goed gegaan en zijn we niet gesmolten….  

 

POV de Zevenster 

Zomer op de POV de Zevenster: 

Vanaf deze week zijn we gestart met het thema: 

‘Zomer’ 

We hebben de zaal zomers versiert en de huishoek weer aangevuld met een nieuwe kassa! 

 

Ook hebben we de zandtafel weer neergezet en kan er met zand gespeeld worden. 

 

Donderdag 11 juli is onze laatste schooldag en gaan we het gezellig maken. 

Er gaan wat peuters naar de basisschool en na de vakantie starten er weer nieuwe 

peuters! 

 

Groetjes,  

Juf Tineke, juf Annemiek en juf Jacqueline 
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Afscheid van groep 8 

Dinsdag 9 juli zullen de groepen 7 en 8 de eindmusical 

opvoeren.  

 10.15 uur is er een voorstelling voor alle leerlingen van de 

hele school. Oudere broers en zussen van de leerlingen van 

groep 7 mogen die ochtend ook komen kijken. 

 19.30 uur start de voorstelling voor de ouders van de 

leerlingen van de groepen  

7 en 8. Deze avond draait om de leerlingen van groep 8. Daarom mogen zij behalve 

hun ouders, ook andere familieleden uitnodigen. Jongere broertjes en zusjes hebben 

de voorstelling ’s morgens al gezien. 

 Na de voorstelling is er een pauze met een  hapje en een drankje. 

 Na de pauze gaan de leerlingen en de ouders van groep 7 naar huis.  

 De ouders van groep 8 blijven nog even om samen afscheid te nemen van de basis 

schoolperiode.  

 De leerlingen van groep 8 blijven ’s avonds slapen.  

 Woensdag 10 juli worden de leerlingen van groep 8 “de school uitgeschopt”. Dit zal 

tegen 09.00 uur gebeuren. 

 

 

Agenda 

 

1 juli oudergesprekken 

2 juli Juf Danielle en juf Marjoleine vieren hun verjaardag 

3 juli Juf Melissa viert haar verjaardag 

3 juli ’s avonds ouder gesprekken 

9 juli musical 

10 juli Geen gym! Gymkleding mee naar huis nemen. 

12 juli Laatste schooldag. Leerlingen zijn om 12.00 uur vrij! 

Bijlagen KOV Hebbes kindermiddag 
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