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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 week…….. 

 

 Maandag 29 juni is een gewone schooldag. 

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

Om 13.45 uur fietsen de leerlingen van groep 8 de school uit. De groepen1  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. Donderdag is de laatste dag van het schooljaar. 

 Vrijdag 3 juli zijn we vrij! Dan begint de zomervakantie.  
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Sportaal activiteiten in de zomer 

Geen saaie zomer? Volg dan Sportaal op TikTok! 

 

Wat moet je doen als de corona een streep zet door de normale vakantieactiviteiten, zoals 

die lange logeerpartij bij opa en oma? Volg Sportaal op TikTok en beleef een zomer vol 

challenges bij jou in de buurt. 

 

De komende zomer verschijnt er ongeveer twee keer per week een 

nieuwe post waarin we je uitdagen om bijvoorbeeld op zoek te gaan 

naar een schatkist in de buurt of om mee te doen aan één van de leuke 

activiteiten die in de stad worden georganiseerd.  

 

Als je Sportaal volgt ga je een leuke zomer tegemoet. De eerste 

winactie is al gelanceerd als je @sportaal volgt en twee vrienden tagt 

in de reactie maak je kans op een zipchip (soepele frisbee die wel tot 

60 meter kan vliegen, de trend van deze zomer). 

 

Bekijk hier de eerste video. 

 

TikTok is de opvolger van Sjors Stays@Home.  

Alternatieve Avond4daagse 

Een jaar zonder Avond4daagse is natuurlijk ondenkbaar. 

Daarom presenteert Sportaal in samenwerking met de 

Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN): Avond4daagse 

– Home Edition. 

 

Loop je dan de Avond4daagse in huis?! Nee, joh (of je moet 

een héél groot huis hebben). Maar je vertrekt wel vanaf je 

eigen huis. En je maakt je eigen routes via de app van 

eRoutes. Natuurlijk ontvang je na vier dagen lopen de enige echte Avond4daagse 

medaille. Jij wilt jouw serie toch ook compleet hebben? 

 

Lees hier meer informatie. Je hebt tot 31 augustus de tijd om deel te nemen.   

 

Zomeractiviteiten voor kinderen  

 

Deze week zijn flyers van Sjors Zomer uitgedeeld op alle basisscholen in Enschede. We 

roepen alle kinderen op om samen te sporten, zwemmen, dansen, zingen of 

muziek te maken in de zomervakantie. 

 

In samenwerking met Cultuur in Enschede, Alifa en de JeugdVIVA 

worden er deze vakantie leuke activiteiten georganiseerd. Het 

aanbod is nog niet compleet en wordt de komende periode nog 

verder aangevuld.  

 

Kinderen kunnen zich inschrijven via www.sjorssportief.nl, zoek 

op aanbod in Enschede en klik op de categorie  Sjors Zomer  en 

activiteiten komen te voorschijn.  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsportaal.us13.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dd30659ca756d60cf724231d9b%26id%3Dd3918978ae%26e%3D2b87da0195&data=01%7C01%7Cg.pereboom%40vco-oostnederland.nl%7C04379dcbe8bf4299216808d818ea18d5%7Cedfec99f5882446e9bdef3f0186172c3%7C0&sdata=uMQHBMeBuGgA8lO4bcrckU3LUSmKGQJt5M3RksJhod8%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsportaal.us13.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dd30659ca756d60cf724231d9b%26id%3De12b140967%26e%3D2b87da0195&data=01%7C01%7Cg.pereboom%40vco-oostnederland.nl%7C04379dcbe8bf4299216808d818ea18d5%7Cedfec99f5882446e9bdef3f0186172c3%7C0&sdata=fs3lRPydlv3Oq4MP%2BzAEMZw0o7WNElEFkQ277U9%2BXyg%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsportaal.us13.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dd30659ca756d60cf724231d9b%26id%3Da699addd69%26e%3D2b87da0195&data=01%7C01%7Cg.pereboom%40vco-oostnederland.nl%7C04379dcbe8bf4299216808d818ea18d5%7Cedfec99f5882446e9bdef3f0186172c3%7C0&sdata=65XnKlPXba9p4L9lROWyBBeXGmhDskD7oG4RI8tO6SI%3D&reserved=0


 

Voetbal - sport en fun camps 2020 

 

Hou jij kind ook zo van sport en voetbal? Schrijf je dan in voor de voetbal, sport en fun 

camps 2020 op Sportcomplex Universiteit Twente.  

 

het programma bestaat uit vier dagdelen van 9.00 uur tot 12.30 uur Lees hier meer 

informatie en geef je snel op.  

 

 

Agenda 

 

30 juni Afscheid van groep 8 

1 juli Geen gym ivm klassenwisseling 

1 juli Klassenwisseling 10.30-11.15 uur 

1 juli Spellen middag 

2 juli  Laatste schooldag 

3 juli Leerlingen zijn vrij, de zomervakantie 

begint! 
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