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PBS en Dalton  

De laatste schoolweken kiezen de leerkrachten zelf een afspraak uit de PBS kalender en 

een daarbij behorende Dalton afspraak. 

 

De laatste 2 weken…….. 

Vandaag, 19 juni, hebben de leerlingen hun rapport meegekregen.  

 

Dinsdag 30 juni is de laatste schooldag voor de leerlingen van groep 8. We moeten alles 

iets anders organiseren dan gewoonlijk in verband met Corona.  

Om 13.45 uur fietsen de leerlingen van groep 8 de school uit. De groepen 1 t/m 

7 zullen op het plein staan om ze uit te zwaaien. 

’s Avonds is de afscheidsavond voor groep 8. De avond is alleen 

bedoeld voor de leerlingen van groep 8 en hun ouders, ook hier weer 

vanwege Corona. Na de film hebben we nog een paar “coronaproof” 

activiteiten voor onze groep 8 leerlingen en hun ouders.  

Woensdag 1 juli zijn er geen gymlessen. Alle leerlingen kunnen de film die 

gemaakt is door groep 7/8 in de eigen klas bekijken (i.p.v. de musical) 

Van 10.30-11.15 uur gaan alle leerlingen een kijkje nemen in de nieuwe groep. 

’s Middags hebben we nog een spelletjes middag. 

 

Donderdag 2 juli zal in het teken staan 

van de klas netjes maken en alle 

spulletjes bij elkaar pakken. Want het 

is de laatste dag van het schooljaar. 

 

Vrijdag 3 juli zijn we vrij! Dan begint de 

vakantie.  

 

Kamp groep 7/8 

De leerlingen van de nieuwe groepen 7 en 8 gaan bij de start van het schooljaar op kamp. 

We doen dat altijd op de fiets. Ze moeten dan best een eind 

fietsen. Wij willen jde ouders daarom vragen de kinderen 

alvast veel te laten fietsen. Dat is meteen een mooie vakantie 

activiteit: alles op de fiets doen! 

Zorg voor een goede fiets die bij je kind past. Kijk ook even of 

de fiets goed functioneert (bel, rem, etc) 
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Zomerschool 

IKC het Universum organiseert een zomerschool. In totaal 32 kinderen gaan hieraan 

meedoen. Het gaat om kinderen van de drie scholen van IKC het Universum: OBS 

Twekkelerveld, Paulusschool en CBS de Zevenster. 

Het is een pilot, wij organiseren dit voor de eerste keer. De kinderen die zich hebben 

opgeven krijgen maandag middels een brief informatie over het programma. 

IKC het Universum zal bekijken of deze pilot voor herhaling vatbaar is. 

 

Agenda 

 

30 juni Afscheid van groep 8 

1 juli Geen gym ivm klassenwisseling 

1 juli Spellen middag 

2 juli  Laatste schooldag 

3 juli Leerlingen zijn vrij, de zomervakantie 

begint! 

 

 

 

 


